Wijziging en vergoeding

Kinderpraktijk Wervershoof

De kinderfysiotherapeut en kinderergotherapeut zijn
direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing
nodig heeft van de huisarts. De huisarts of medisch
specialist blijft wel een centrale rol spelen in de
coördinatie van de zorg rondom uw kind.

Gezondheidscentrum Olympia
Olympiaweg 141K, 1783 EK Wervershoof

Kinderfysiotherapie en kinderergotherapie worden
vergoed vanuit de basisverzekering. De therapeut
kan u vertellen hoeveel behandelingen dit zijn.

Kinderfysiotherapie

Kinderergotherapie

Erna Rigterink: 06-15310113
Trudy Kenter: 06-1993320
info.wervershoof@paramee.nl
www.paramee.nl

Kinderpraktijk Wognum

Paramee
Kinderpraktijk
Sensorische
Integratie

Westerspoor 13, 1687 AZ Wognum
0229-284343

Kinderergotherapie

Erna Rigterink: 06-15310113

Kinderfysiotherapie

Marieke Kamphof en Annebeth Ligthart
06-14866624
info@paramee.nl | www.paramee.nl

Kinderpraktijk Medemblik

U vindt ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/kinderpraktijkparamee
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info@paramee.nl

Breek 18, 1671 GE Medemblik
Tel. 0227-541800
www.paramee.nl
info.medemblik@paramee.nl
Helene Schouten & Dorien Wiltink
Tel: 06-30267441

www.paramee.nl

Informatiefolder
voor ouders
Samen sterk voor uw kind

Sensorische Integratie (SI)

Voor welke kinderen kan SI zinvol zijn?

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen,
ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen.
Bij dagelijkse activiteiten zoals spelen, eten en
aankleden, maken we gebruik van de informatie
van deze waarnemingen. De samenwerking tussen
waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is,
wordt sensorische integratie genoemd.

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van
informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet
zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou
moeten. Hierdoor verlopen allerlei activiteiten in
het dagelijks leven moeizaam. Zij nemen informatie
onvoldoende waar, ervaren sensorische informatie
sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes.

Bij sensorische integratie is het belangrijk dat je kan
voelen wanneer je op dat moment wordt aangeraakt,
dat je voelt wanneer je bewogen wordt en/of zelf
beweegt en dat je weet in welke houding je je bevindt.
Onze zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat
we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren
ons in feite over de wereld om ons heen. Een goede
samenwerking tussen onze zintuigen onderling en
beweging is belangrijk voor een goede ontwikkeling
van uw kind.

Dit kan zich uiten in:
Problemen met aanraking

Raakt van streek tijdens verzorging bv. douchen en
tanden poetsen.
Vermijdt lopen op blote voeten, lopen in zand of
in het gras.
Raakt voortdurend bepaalde voorwerpen of mensen
aan.
Krimpt ineen als hij wordt aangeraakt.

Problemen met beweging en evenwicht

Wordt angstig als zijn voeten van de grond komen.
Is bang voor hoogtes en om te vallen.
Zoekt beweging op zoals voortdurend rond willen
draaien en bewegen.
Loopt op de tenen.

Problemen met visuele informatie:

Snel afgeleid door visuele informatie.
Hekel aan fel licht.

Problemen met auditieve informatie

Hekel aan onverwachte/harde geluiden zoals
brommers, stofzuiger, kinderen.
Houdt handen over de oren om deze te beschermen
tegen geluid.
Snel afgeleid door geluiden in de omgeving.
Kan niet werken als er achtergrondgeluiden zijn.
Lijkt niet te reageren op geluiden.
Geniet van vreemde geluiden, maakt graag harde
geluiden.

Paramee Wognum

Paramee Medemblik

Problemen met smaak en geur

Eet alleen voedsel met bepaalde smaken en
beperkt zich tot voedsel met een bepaalde
structuur of temperatuur.
Toont sterke voorkeur voor bepaalde geuren en
smaken.
Kauwt of likt aan niet eetbare voorwerpen.

Problemen in de sensorische informatieverwerking
komen in allerlei gradaties voor en zijn per
kind verschillend. Ook kunnen deze problemen
voorkomen naast bv. ADHD, stoornis autistisch
spectrum, spraak/taal problemen of motorische
problemen.

Wat doet de kinderfysiotherapeut/
kinderergotherapeut?
Herkent u uw kind in de genoemde voorbeelden?
Dan kunt u contact opnemen met een van de
gespecialiseerde therapeuten. Zij kunnen zien
welke behandeling uw kind nodig heeft. Dit doen
zij door het kind spelsituaties aan te bieden waarbij
bewegingsprikkels gecombineerd worden met
evenwichts-, geluids-, tast of visuele prikkels. De
therapeut kijkt waar de problemen liggen. Ook zal
er overleg met ouders en school zijn, zodat ook de
omgeving in kan spelen op wat dit kind nodig heeft
om goed te functioneren.
Het kan zijn dat er in de thuis- en schoolsituatie
gebruik wordt gemaakt van materialen als
balanskussen, verzwaringsvestjes, kauwmaterialen
etc. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van het kind.
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