
www.paramee.nl Samen sterk voor uw kind

Locatie Wognum  

 Kinderfysiotherapie:  06-14866624
 Logopedie:  0229-284343
 Kinderergotherapie:  06-15310113
 Podotherapie:  0227-543682
 Kinderdiëtetiek:  0229-262848
 Psychologie/Orthopedagogiek:  0229-284343

Locatie Wervershoof  

 Kinderfysiotherapie:  06-30267441
 Logopedie:  0228-584380
 Kinderergotherapie:  06-15310113
 Kinderdiëtetiek:  0229-262848
 Psychologie/Orthopedagogiek:  0228-584380

Locatie Medemblik  

 Kinderfysiotherapie:  0227-542323/06-30267441
 Logopedie:  0227-581800
 Kinderpsychologie:  Amici Zorg Medemblik

Kinderpraktijk Paramee Wognum

Westerspoor 13
1687 AZ  Wognum       
Tel: 0229-284343
www.paramee.nl                        
info@paramee.nl

Kinderpraktijk Paramee Wervershoof
Gezondheidscentrum Olympia 2e etage

Olympiaweg 141 L 
1693 EK  Wervershoof
Tel: 0228-584380
www.paramee.nl                        
info.wervershoof@paramee.nl

Kinderpraktijk Paramee Medemblik

Breek 18
1671 GE Medemblik
Tel. 0227-541800
www.paramee.nl                        
info.medemblik@paramee.nl

 U vindt ons ook op facebook:
 https://www.facebook.com/kinderpraktijkparamee
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Samen sterk voor uw kind

Paramee 
Kinderpraktijk

Gespecialiseerd in:
  Logopedie  Dyslexiebegeleiding 

 Kinderfysiotherapie  Kinderergotherapie
 Kinderpsychologie/Orthopedagogiek 

 Kinderdiëtetiek  Podotherapie

Alle therapeuten zijn lid van het kwaliteitsregister van 
hun beroepsvereniging en/of BIG geregistreerd.



 Welkom bij Kinderpraktijk Paramee

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw 
kind, bent u bij kinderpraktijk Paramee op de juiste plek. 
Wij bieden uw kind hulp op het gebied van ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs. Soms wordt uw kind direct 
verwezen naar één van onze hulpverleners. Als niet 
precies duidelijk is bij wie uw kind het beste terecht kan, 
bekijken we welke zorg uw kind nodig heeft. Daarna 
bepalen we wie van onze hulpverleners uw kind het beste 
kan begeleiden. Samenwerking, kind vriendelijkheid en 
professionaliteit staan daarbij voorop. 

Onze ervaren hulpverleners werken nauw samen in een 
team en zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van 
kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Het team bestaat uit: kinderfysiotherapeuten, logopedisten, 
een kinderergotherapeut, kinderpsychologen en 
orthopedagogen, een kinderdiëtist en een podotherapeut. 

Kinderpraktijk Paramee is geen grote praktijk. Hierdoor 
voelt uw kind zich snel bij ons thuis. 

De voordelen van een team

Sommige ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen 
door begeleiding van één hulpverlener. Voor andere 
ontwikkelingsproblemen is het nodig dat verschillende 
hulpverleners met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld als er 
meerdere oorzaken zijn voor een probleem. 

Bij Paramee kennen de hulpverleners elkaars vakgebied 
goed. Hierdoor kunnen zij elkaars hulp inroepen. 
Naast de samenwerking als hulpverleners vinden we 
de samenwerking met u als ouders, school en andere 
behandelaars die betrokken zijn bij uw kind, ook erg 
belangrijk. Als team kunnen wij uw kind de beste zorg 
geven.

 Waarbij kunnen wij u en uw kind 
 hulp bieden? 

Wij bieden hulp bij:
 baby’s met een voorkeurshouding, te lage of te hoge 

 spierspanning, passiviteit of trage ontwikkeling, slaap-, 
 eet- en drinkproblemen.  

 het verbeteren van de motoriek als uw kind zich  
 onhandig of houterig beweegt of angst heeft om te
 bewegen. 

 het beter opmerken en verwerken van zintuiglijke
 prikkels zoals aanraking, gehoor, zicht, evenwicht, 
 gevoeligheid in de mond en het spier- en 
 gewrichtsgevoel.

 problemen bij dagelijkse activiteiten zoals aan/
	 uitkleden,	eten/drinken	en	fietsen.

 pijnklachten bij het bewegen. 
 een slechte houding, scheefstand van de voeten, 

 een beenlengteverschil of bekkenscheefstand.
	schrijfproblemen	en/of	fijn-motorische	problemen.
 overgewicht, ondergewicht, voedingstekorten,

 buikklachten, voedselallergie. 
 taalproblemen zoals een beperkte woordenschat,

 problemen met begrijpend lezen, slechte zinsbouw, te
 laat gaan praten, dyslexie of een slechte luisterhouding.

 uitspraakproblemen of een hese stem. 
 stotteren (gespecialiseerd stottertherapeut aanwezig). 
 afwijkende mondgewoontes, zoals mond ademen, 

 verkeerd slikken en duimen. 
 hulp aan kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot twee 

 jaar met voedingsproblemen (pré-verbale logopedie).
 begeleiding van kinderen en hun ouders bij problemen

 in de communicatie.
 incontinentie- en/of obstipatieklachten.
 opvoedingsvragen en opvoedingsondersteuning.
 intelligentie-, persoonlijkheids- en sociaal emotioneel 

 onderzoek.
 behandeling van psychiatrische- en gedragsproblemen  

 zoals angst, trauma en verliesverwerking (EMDR), 
 agressie en regulatiestoornissen, emotionele  
 stoornissen,AD(H)D en autisme gerelateerde stoornissen. 

 onbegrepen lichamelijke klachten.
 hyper- of juist hypoactief gedrag, oncentratieproblemen.

 Wat doen wij?

Bij de eerste afspraak bespreken we de hulpvraag en 
de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Daarna kan er 
onderzoek plaatsvinden. Dat doen we met observaties, 
vragenlijsten en/of gestandaardiseerde testen. 
Vervolgens bepalen we de behandeldoelen en maken 
wij het behandelplan, dat we samen met u bespreken. 

Naast individuele behandelingen bieden wij ook 
groepsbehandelingen aan voor bepaalde doelgroepen 
zoals:

 KidsFit: voor kinderen met overgewicht die samen 
 sporten en afvallen.

 SlimGym: voor kinderen met een hoge intelligentie.
 Weerbaarheidstrainingen: voor jonge kinderen 

 (5-8 jaar).

Artsen	kunnen	specifiek	verwijzen	voor	een	
gecombineerde behandeling (bijvoorbeeld psychologie 
en fysiotherapie voor kinderen met onbegrepen 
lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en 
hyperventilatie). 
Over de verschillende samenwerkingsvormen en 
werkwijze leest u meer op onze website.

Verwijzing en vergoeding 

Vaak is geen verwijzing nodig van de huisarts. U kunt bij 
uw zorgverzekeraar informeren welke zorg en hoeveel 
behandelingen zij vergoeden. 
Voor kinderpsychologie en orthopedagogie gelden 
andere regels. De nieuwste informatie hierover vindt u 
op onze website.

info@paramee.nl info.wervershoof@paramee.nl info.medemblik@paramee.nl


