
De praktijk voor de begeleiding van 
de vrouw in alle fasen van haar leven!

(Pre-) logopedie   

Kinderergotherapie 

Kinderfysiotherapie

In medisch centrum Kleine Steeg zijn diverse 
disciplines onder één dak gevestigd, waaronder 
verschillende paramedische beroepen. De 
(pre-) logopedist, de kinderergotherapeut en 
de kinderfysiotherapeut hebben samen een 
team gevormd. ‘Kinderteam Sittard’ biedt zorg 
aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 
0-18 jaar woonachtig in Sittard en omgeving. 
Deze zorg wordt geboden in de vorm van 
onderzoek, behandeling, advies, preventie en 
voorlichting aan kinderen, ouders/verzorgers, 
leerkrachten e.a. 

Vaak zijn er bij kinderen problemen op 
meerdere ontwikkelingsgebieden. In dat 
geval kan het kind bij Kinderteam Sittard 
multidisciplinair geholpen worden. Binnen 
deze multidisciplinaire aanpak wordt er 
nauw samengewerkt en stemmen we onze 
bevindingen en doelen op elkaar af. Hierbij 
staat de hulpvraag van het kind centraal.

De therapeuten van het kinderteam zijn lid 
van de eigen beroepsvereniging en staan 
geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor 
paramedici.

SAMENWERKING

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie over 
de betreffende disciplines dan kunt u hierover altijd 

contact opnemen.

CONTACT

Kinderteam Sittard
info@kinderteamsittard.nl

046 20 79 004

Kinderfysiotherapie
imke@kinderteamsittard.nl

desiree@kinderteamsittard.nl
046 20 79 004

Kinderergotherapie
ergotherapie@kinderteamsittard.nl

06 49 23 77 11

(Pre-) logopedie
logopedie@kinderteamsittard.nl

06 57 54 03 17

'MEERDERE DISCIPLINES 
ONDER 1 DAK'

Kinderteam Sittard
Kleine Steeg 7H, 6131KJ Sittard

www.kinderteamsittard.nl 
info@kinderteamsittard.nl 

046 20 79 004



logopedie   

LOGOPEDIEERGOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE

Wat is kinderergotherapie?

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en de wereld 
om hen heen te onderzoeken. Deze ontwikkeling verloopt 
niet altijd vanzelf. Kinderen kunnen ten gevolge van een 
vertraging in de ontwikkeling, handicap, ziekte of ongeval 
problemen hierin ervaren. Deze kinderen zijn niet altijd 
in staat de dingen te doen die zij willen doen tijdens hun 
spel, zelfredzaamheid of bij schoolse activiteiten. De 
kinderergotherapeut kan hierbij hulp bieden.

Wat doet de ergotherapeut?

De kinderergotherapeut richt zich op het stimuleren van 
de ontwikkeling op verschillende gebieden en op het zo 
zelfstandig mogelijk uitvoeren van de activiteiten door 
het kind. Een kinderergotherapeutische behandeling 
kan bestaan uit het trainen en begeleiden van praktische 
vaardigheden en/of stimuleren van de motorische 
en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Naast de 
behandelingen worden er adviezen gegeven aan ouders, 
leerkracht- en en andere betrokkenen over adequate 
begeleiding van het kind. Ook kinderen met sensorische 
integratieproblemen of zwakke executieve functies worden 
behandeld door de kinderergotherapeut.

Vergoeding

Vanuit het basispakket heeft iedereen recht op 
maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige 
verzekeringen vergoeden meer. Hiervoor is een verwijsbrief 
nodig van de huisarts of een andere verwijzer.

Wat is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en 
motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna onopgemerkt. 
Bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van 
het gebruikelijke. Deze kinderen hebben vaak meer 
oefening en hulp nodig bij de ontwikkeling van bepaalde 
motorische vaardigheden, of ze moeten leren met minder 
mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Deze 
kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de 
kinderfysiotherapeut. Ook acute klachten kunnen een reden 
zijn om deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te 
roepen. 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering 
binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, 
onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied 
van het bewegend functioneren bij kinderen in de leeftijd 
van 0-18 jaar. De behandeling is gericht op een optimale 
motorische ontwikkeling van het kind en het oefenen 
gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Verschillende 
oefenmaterialen nodigen het kind uit om plezier te hebben 
in bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen. 
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel 
uit houdings- en speladviezen aan de ouders. Zuigelingen 
(0-2 jaar) worden aan huis behandeld.

Vergoeding

Zowel met als zonder verwijzing kan men bij de 
kinderfysiotherapeut terecht. De eerste 18 behandelingen 
worden vergoed door de zorgverzekeraar, verdere 
vergoeding is afhankelijk van de aanvullende 
zorgverzekering.

Wat is (pre-) logopedie?

(Pre-) logopedie heeft alles te maken met communiceren 
en dus het begrijpen en verwoorden van gesproken 
en geschreven taal. Wanneer kinderen problemen 
ondervinden tijdens het communiceren, door bijvoorbeeld 
een handicap, vertraagde ontwikkeling of ziekte, kan 
logopedische ondersteuning hulp bieden.

Wat doet de logopedist?

Uw kind communiceert de hele dag met u en met 
anderen. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en 
verwoorden van gesproken en geschreven taal behoort tot 
het werk van de (pre-) logopedist. Onze (pre-) logopedist 
onderzoekt, behandelt en geeft advies aan kinderen en 
jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar op het gebied 
van: spraak, taal, gehoor, auditieve verwerking, lezen en 
spelling, stem (heesheid), eten en drinken, mondgedrag, 
vloeiend spreken (stotteren) en ademhaling. Daarnaast 
houden wij ons als deskundige op het gebied van de 
spraak- en taalverwerving bezig met preventie en het 
geven van voorlichting en advies aan u als ouder, de 
school en overige hulpverleners.

Vergoeding

De kosten voor (pre-) logopedische behandeling voor 
kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar worden 
vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar 
vergoed, mits er een verwijzing is van de huisarts of een 
andere specialist.
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