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Begeleiding van baby's en kinderen

Observatie van kinderen met een ontwikkeling die anders dan verwacht
verloopt. De kinderen worden geobserveerd. Aan de hand van deze
observatie wordt een leeftijdsadequaat onderzoek gedaan om het niveau
van de motorische ontwikkeling te bepalen. Ouders krijgen daarna een
advies op maat. Dit kan bestaan uit bewegingsadviezen, doorverwijzing
naar een kinderfysiotherapeut of verder onderzoek.
Het aanbieden van een individueel ontwikkelingsgericht zorgtraject aan prematuur geboren
kinderen en hun ouders Dit houdt in dat u en uw kind door de kinderfysiotherapeut worden
begeleid vanuit het ziekenhuis naar huis. In deze periode zal ook een huisbezoek plaats
vinden.

Nazorg op de polikliniek Neonatologie
Uw kind wordt regelmatig op de polikliniek Neonatologie nazorg teruggezien door de
kinderarts. Behalve de kinderarts zal ook de kinderfysiotherapeut uw kind onderzoeken. De
kinderfysiotherapeut zal indien nodig adviseren hoe de ontwikkeling te verbeteren. Mocht uit
onderzoek blijken dat het nodig is om uw kind nog wat langer ondersteuning aan te bieden
dan zal de kinderfysiotherapeut een vervolgafspraak met u maken.

Excessief huilende baby’s
Het gedrag van uw baby wordt geobserveerd. Naar aanleiding hiervan wordt een plan
opgesteld. Dit plan is een leidraad voor u als ouders om te leren uw baby beter te volgen en
hem/haar daar waar nodig hulp te bieden. De begeleiding is gebaseerd op vermindering van
stress en versterking van de zelfredzaamheid van uw baby. Onder de begeleiding vallen ook
houding- en hanteringadviezen en adviezen over de omgeving van uw kind.

Plagiocephalie en plagiocephalometrie
Een sterke voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan een kant een afplatting
krijgt en daardoor scheefgroeit. (plagiocephalie). Als gevolg van de afplatting kan het hele
lichaam teveel in dezelfde houding gaan liggen. Dat kan de ontwikkeling van uw kind nadelig
beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut zal een onderzoek doen naar de motorische
ontwikkeling van de baby en zal de vorm van het hoofd meten (plagiocephalometrie). Aan de
hand van de observatie en de meting zal de fysiotherapeut u houding en hantering adviezen
geven.

Obesitas
Kinderen die deelnemen aan het obesitasproject komen bij de fysiotherapeut voor een
observatie en test van de motorische ontwikkeling en een conditietest. Aan de hand van de
uitslag van beide tests wordt er een bewegingstraject afgesproken.
Voor informatie kunt u contact opnemen via de afdeling met de kinderfysiotherapeuten
Tonnie Jacobs en Dorine Schmitt.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Fysiotherapie, locatie West
T
020 510 83 67 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
fysiotherapie-west@olvg.nl
Route 11

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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