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VELSEN

Voor welke kinderen?
het kind dat moeite heeft met:
• knippen, plakken, tekenen en knutselen
• schrijven en een goede pengreep
• onderscheiden van de voorkeurshand
• puzzelen en constructiespeelgoed
• het gebruik van bestek, eten en drinken
• veters strikken en knopen los- en vast maken
• oog- hand coördinatie
• stilzitten, rechtop zitten en concentreren
• zelfstandig een opdracht organiseren en afmaken
• spelen, alleen of samen
• evenwicht en hoogtes
• schommelen en ﬁetsen aanleren
• aan- en uikleden, wassen en afdrogen
• aangeraakt worden door anderen
• spelen met zand, klei, vingerverf e.d.

Misschien heeft men op school twijfels of het kind het
basisonderwijs of de volgende groep aankan, omdat hij/zij
achterloopt in de motorische ontwikkeling, gedragsproblemen
heeft of een stoornis in het autisme spectrum. Het kind kan dan
baat hebben bij behandeling door de kinderergotherapeut.
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Voor kinderen met:
• motorische problemen
• moeite met het plannen en uitvoeren van handelingen
• problemen in de ﬁjne motoriek en schrijfontwikkeling
• problemen in de verwerking van zintuiglijke prikkels
• leer-, gedrags- en concentratieproblemen

“Er is iets met dat kind”

Hoe komt uw kind bij kinderergotherapie?

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo.

Net als Sam, kan het kind problemen hebben met concentreren,

De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd

Maar binnen het palet van ‘bonte kinderkleuren’ springt Sam er

knutselen, schrijven en is het onhandig bij het uitvoeren van

door de leerkracht, fysiotherapeut, logopedist, arts of specialist.

nét even uit. Zijn ouders, de juf, ze weten: ‘er is iets met Sam’.

dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden.

U kunt uw kind telefonisch of via email aanmelden voor

Sam kan moeilijk stil zitten, heeft vaak ongelukjes, schrijft, knipt

Kinderergotherapie richt zich op het stimuleren van de

kinderergotherapie. De behandeling wordt gegeven in de prak-

en plakt slordig en slaat bij het lezen stukken over.

ontwikkeling en op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van

tijk en -indien nodig- aan huis of op school. Als u vragen heeft

Hij is eindeloos bezig met aankleden en schoenen aantrekken,

activiteiten, thuis, op school of elders.

kunt u altijd contact opnemen of de website raadplegen.
www.kinderergotherapie-velsen.nl

waardoor zijn ouders hem uiteindelijk maar helpen
met zijn veters en knopen.

Hoe werkt de kinderergotherapeut?
Kinderergotherapie richt zich op kinderen die moeite hebben
met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de
verwerking van zintuiglijke prikkels. Afhankelijk van de
problemen wordt er een test of een observatie gedaan en wordt
aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Ook de
ervaringen van de leerkracht met het kind, worden meegenomen
in de observatiefase. Aan de hand van deze informatie wordt er
een behandelplan opgesteld en met de ouders besproken.
De behandeling wordt individueel gegeven en kan bestaan uit:
• Het leren van praktische vaardigheden zoals schrijven,
knippen, aan- en uitkleden
• Het stimuleren van de zintuiglijke en motorische ontwikkeling
• Het normaliseren van onder- of overgevoeligheid voor
aanraken en bewegen
In de behandeling wordt -naast algemene ergotherapeutische
principes- gebruik gemaakt van Sensorische Integratie principes
(samenwerking van zintuigen in relatie tot beweging

Ergotherapie voor kinderen, wat is dat?

en motorische ontwikkeling) en voor de behandeling van

Vergoeding

schrijfstoornissen word er gebruik gemaakt van de
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs.

principes van Mesker.

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket vergoedt, namelijk

Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Soms is een

De ergotherapeut geeft hiernaast adviezen over de verzorging

10 uur per persoon per kalenderjaar. Meer vergoeding voor

kind op bepaalde gebieden achter, blijft het ‘onhandig’, kan het

thuis en op school; wat is de beste zithouding, met welk

ergotherapie is mogelijk door u aanvullend te verzekeren.

moeilijk meekomen op school, lukken dingen thuis niet of is het

speelgoed heeft het kind de meeste mogelijkheden, op welke

Sinds begin 2012 is verwijzing van uw arts niet noodzakelijk

contact met andere kinderen moeilijk. De ergotherapeut helpt

wijze kan leerstof het beste aangeboden worden aan het kind.

door de invoering van directe toegang (DTE). Dit wordt echter

kinderen die moeite hebben met vaardigheden, die ze willen en

Indien de problemen zich vooral op school voordoen, kan de

niet in alle gevallen (geheel) vergoedt, informeer hierover bij uw

soms ook moeten doen op een dag.

kinderergotherapeut de leerkracht van het kind adviseren.

verzekeraar.

