Kinderfysiotherapie
De meeste kinderen gaan vanzelf rollen, kruipen,
staan en lopen. Sommige kinderen hebben daarbij
wat extra hulp nodig. Zo kunnen ze zich dan zo goed
mogelijk ontwikkelen. Andere kinderen hebben hulp
nodig om goed met hun beperking
om te leren gaan. Weer anderen hebben schrijf- of
houdingsproblemen, of moeite met gym op school.
Met kinderfysiotherapie kunnen deze kinderen vaak
geholpen worden.
Meestal wordt u doorverwezen door de huisarts, arts
van het consultatiebureau of kinderarts. U kunt ook
rechtstreeks, zonder verwijzing, met uw kind naar de
kinderfysiotherapeut voor advies of behandeling.
Bijvoorbeeld als u zich zorgen
maakt omdat uw kind achterblijft bij
leeftijdsgenootjes.
Wanneer kan kinderfysiotherapie helpen
• Voorkeurshouding/asymmetrie
• Achterstand in de ontwikkeling
• Aangeboren afwijkingen
 Huilbaby/overstrekken
Peuters, kleuters en oudere kinderen
• Achterstand in de motorische ontwikkeling
• Billenschuiven / tenenloper
• ADHD/DCD
• Schrijfproblemen
• Aangeboren afwijkingen
• Longaandoeningen (astma, cystic fibrosis)
 Hartaandoeningen
• Afwijkende lichaamshouding
 Gewrichtsaandoeningen (bijv. reuma)
 Metabole- of spierziekten
• Problemen met de verwerking van zintuigprikkels

Tarieven
Zorgverzekeraar
Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling
wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Dit gaat niet af van het eigen risico van de ouders. Als
er sprake is van een chronische aandoening dan
wordt kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed. Indien
het om een niet-chronische aandoening gaat dan
worden de eerste 18x vergoed vanuit de
basisverzekering en daarna vanuit de aanvullende
verzekering van de ouders (dit gaat echter niet van
het aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie
/ oefentherapie van de ouders af).

Klachten
Indien u klachten heeft over de behandelend
kinderfysiotherapeut, ga dan in gesprek met de
kinderfysiotherapeut of neem contact op met de
praktijkhouders. Als uw klacht niet naar tevredenheid
wordt opgelost, kunt u de folder ‘Een klacht over uw
fysiotherapeut’ opvragen in de praktijk. De praktijk is
aangesloten bij de KNGF klachtenregeling.

Controle
Burgerservicenummer (BSN)
Volgens de Wet Burgerservice nummer in de zorg zijn
wij verplicht uw zoon of dochter eenmalig te
identificeren. Dit betekent dat u bij de 1e afspraak
een geldig legitimatiemiddel van uw zoon of dochter
dient mee te nemen (paspoort of ID-kaart). Mocht
uw zoon of dochter nog geen legitimatiemiddel
hebben dan wordt u verzocht het verzekeringspasje
van uw kind mee te nemen.
Gegevens
Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de
Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
(WGBO), Wet Persoonsregistratie (WP) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U heeft ten aller tijde recht op inzage in het dossier
van uw kind. Mocht u hierover vragen hebben kunt u
deze informatie opvragen bij de behandelend
kinderfysiotherapeut.
Op onze website vindt u tevens het Privacy
Reglement en de hier onderstaande Huisregels. Deze
kunt u ook nalezen in de map in de wachtkamer.

.

Kwaliteit
Onze praktijk is voor de zorgverzekeraars De
Friesland, Menzis, CZ, Delta Lloyd en Zilveren Kruis
Plus praktijk. Onze praktijk heeft met goed resultaat
de Plus audit doorlopen. Deze Plus status geldt voor
de jaren 2017 en 2018. Hierna zal wederom toetsing
plaatsvinden. De praktijk is op veel onderdelen
getoetst o.a. op praktijkvoering, kwaliteit van zorg,
locaties en dossiers. Op alle onderdelen zijn we
positief beoordeeld.
Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en
ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF.
De Cesar therapeut staat ingeschreven bij het
Kwaliteits-register Paramedici. Dit houdt onder
andere in dat alle therapeuten volgens de wettelijke
eisen bij- en nascholingsprogramma's volgen.

Locaties Fysiotherapie Zuidwest

Verhinderd
Indien uw zoon of dochter verhinderd is dient u zich
24 uur van te voren af te melden. Zo stelt u ons in
staat om in uw plaats een andere cliënt te
behandelen. Belt u niet tijdig dan zijn wij
genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te
brengen.

0515 – 54 1967

Bereikbaarheid administratie / openingstijden
Voor (meer) informatie of het maken en verzetten
van een afspraak kunt u ons telefonische bereiken
op werkdagen tussen 8.00 - 11.30 uur of uw
spreekt een bericht in op voicemail. Een e-mail
sturen kan ook. Uw e-mail wordt dan, op
werkdagen, in de ochtend gelezen.
Iedere werkdag zijn we op alle locaties geopend.
Behandeling op afspraak.
U kunt ook in de avonduren terecht en indien nodig
behandeling aan huis.

Koudum
Wjukslach 11
8723 GC Koudum
0514 - 52 1574

Kinderfysiotherapie

Zorgcentrum de Finke
Ambulante Zorglocatie
Tj. van der Walstraat 26
8723 CC Koudum
0514 - 52 1574

Workum
Sport en Gezondheidscentrum ZWF
Hoekseize 22
8711 HR Workum

Zorgcentrum
Nij Mariënacker
Mariënacker 1
8711 CB Workum
0515 – 54 1967
06 - 55723203

Makkum
Zorgcentrum ‘Avondrust’
Ambulante Zorglocatie
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
06 - 55723203

kantoor 0514- 521574
info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl
Fysiotherapie Zuidwest

Danielle Douma – van Riet
Kinderfysiotherapeut en ToP therapeut
Imkje Wietske Vos – Veldhuis
Kinderfysiotherapeut, therapeutisch draagconsulent
en algemeen fysiotherapeut

