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PSYCHOSOMATISCHE
FYSIOTHERAPIE
BIJ KINDEREN

Algemeen

Werkwijze

Aanmelding

Psychosomatische fysiotherapie bij kinderen richt zich op
psychosomatische klachten en/of gedragsmatige problemen
zoals:
• Druk of ontremd gedrag
• Laag zelfbeeld
• Concentratieproblemen
• Verwerkingsproblematiek
• Introvertie/terugtrekken
• Boosheid en agressie
• Slecht slapen
• Angsten
• Onbegrepen lichamelijke klachten zoals buikpijn,
hoofdpijn, hyperventilatie

Eerst vindt de intake plaats met een of beide ouders.
Afhankelijk van de problematiek kan het wenselijk zijn om
de intake zonder het kind te doen. Vanaf het tweede contact
zal de nadruk liggen op de diverse spelvormen en andere
behandelmogelijkheden. In samenspraak wordt besloten
of de ouder/verzorger hierbij aanwezig is. Dit is afhankelijk
van de beleving van het kind, de ouder, de therapeut en de
problematiek.

Een afspraak kan gemaakt worden met of zonder verwijzing.
Telefoon: 0594 516539
Email: info@depraktijk-nietap.nl

Deze klachten zijn veelal symptomen van een onderliggend
probleem. Een probleem waar het kind vaak geen woorden
voor heeft, hoe zorgvuldig er soms ook naar gezocht wordt.

Over het algemeen zullen kinderen aanvankelijk op wekelijkse
basis komen. Wanneer de noodzaak hiertoe verdwijnt zal de
tijd tussen twee afspraken groter worden. Zo wordt op een
zeker moment toegewerkt naar het einde van het traject.

Het team
In de praktijk werken de volgende psychosomatische
fysiotherapeuten met kinderen:
• Jelle Buning
• Annet Albering
Zij zijn geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister
fysiotherapie en het register psychosomatische fysiotherapie.

Gemaakt door Mara

De basis van de behandelvorm is het kind bevestigen in zijn
of haar beleving. Door aan te sluiten bij de beleving kan het
kind nieuwe mogelijkheden in gedrag, gedachten en gevoel
ontdekken en ontwikkelen.

Binnen het behandeltraject is er één of meerdere malen een
overleg met de ouders zonder het kind. Zo wordt er gekeken
naar de gezinsdynamiek en ieders rol binnen problematiek en
oplossing.

Vergoeding
Deze behandelingen worden gedeclareerd als fysiotherapie
of als psychosomatische fysiotherapie. De diverse
zorgverzekeraars vergoeden dit op verschillende manieren.
Om die reden kunnen vragen omtrent vergoeding het beste
persoonlijk aan ons voorgelegd worden. We kunnen dan
uitzoeken voor welke vergoeding de behandeling in aanmerking
komt.
Als de maximale vergoeding bereikt is, komt de behandeling
voor eigen rekening.
De geldende tarieven van een behandeling staan op de
website.

