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Nieuwsbrief Fysio de Tolgaarde september 2017 Lees Online | Doorsturen

 
Geachte arts, wijkverpleegkundige, 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor wat onze kinderfysiotherapeuten Sanne van der Kamp en Marieke Kamphof u , als CB
artsen en wijkverpleegkundigen, te bieden hebben. Wij komen graag met u in gesprek. In deze nieuwsbrief bij welke signalen
bij baby's en peuters u kunt verwijzen naar ons. Een stukje over plagiocephalie, aan huis behandelingen,....

Graag tot ziens !  
Sanne van de Kamp en Marieke Kamphof 
Kinderfysiotherapeuten van de Tolgaarde 
kinderfysio@fysio-tolgaarde.nl 
T 033 – 494 79 63

Signalen bij baby's
Verwijzing naar kinderfysiotherapie kan zinvol zijn als de ontwikkeling niet van zelf gaat
en bewegen en spelen speciale aandacht vraagt. U kunt hierbij denken aan:

passiviteit
lage spierspanning en weinig kracht
gespannen, te actieve baby, baby met strekneiging
onrust, veel huilen
verschil in bewegen tussen linker- en rechterlichaamshelft
voorkeurshouding en/of afgeplat hoofdje
niet tot omrollen of zit komen
afwijkende sensomotorische ontwikkeling
aangeboren of verworven aandoeningen (bv. Erbse Parese, Syndroom van Down)
neurologische aandoeningen
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Signalen bij peuters
Ook bij peuters kunt u verwijzen
naar de  kinderfysiotherapeut.
Denk hierbij aan peuters die: 

niet tot lopen komen of
een afwijkend
looppatroon hebben
veel struikelen en vallen
angstig zijn om te
bewegen
opvallend verschil
tussen linker- en rechter
lichaamszijde laten zien
niet kunnen klimmen en
klauteren
afwijkende stand van
voeten en benen hebben
onvoldoende
ontwikkeling van de fijne
motoriek laten zien
aangeboren of
verworven
aandoeningen hebben

 

Plagiocephaliemeting

 
Een voorkeurshouding en/of een afgeplatte schedel is bij baby’s een veelvoorkomend probleem. Een voorkeurshouding kan
ertoe leiden dat het hoofdje aan een kant afplat en daar door scheefgroeit. Wanneer de voorkeurshouding langere tijd
aanhoudt, kan er ook een asymmetrie in het gezicht ontstaan. De kinderfysiotherapeut meet een eventuele afplatting van de
schedel met behulp van een bandje om het hoofd. Deze meting kan na een aantal weken weer uitgevoerd worden en zo kan
de mate van afplatting geregistreerd worden. De behandeling bestaat uit het, samen met ouders, zoeken naar mogelijkheden
om de voorkeurshouding te verminderen. We geven houdings-, hanterings- en positioneringsadviezen.   
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Aan huis behandelingen
Kinderfysiotherapie de Tolgaarde behandeld kinderen tussen de 0 en 2 jaar bij voorkeur in de
thuissituatie. Zo kunnen kinderen geobserveerd worden in een voor hen vertrouwde omgeving. Wij
kunnen onze adviezen afstemmen op de woon- en leefomgeving van het kind en zijn ouders. 
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er geoefend met de baby en worden er adviezen gegeven met
betrekking tot tillen en dragen, ligging in bed, box, kinderwagen, wipstoel en maxi-cosie en de
verzorging. 
Daarnaast geven we speladviezen zodat op een speelse manier de motorische ontwikkeling van
het kind gestimuleerd kan worden. Als het nodig is bezoeken wij het kinderdagverblijf van het kind
om leidsters te informeren en te adviseren. 
 

Facebook
Bent u ook actief op Facebook? Bekijk een keer onze facebookpagina www.facebook.com/fysiodetolgaarde  
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en fysiotherapie
in het bijzonder. We waarderen een "vind ik leuk".
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