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Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die problemen 
met hun motorische ontwikkeling krijgen. Bij baby’s, kinderen tot 2 jaar en kinderen 
met een ernstige beperking vindt behandeling vaak aan huis plaats. Kinderen 
kunnen met verschillende problemen bij de kinderfysiotherapeut terecht. 

Wat is kinderfysiotherapie?

• Baby’s met voorkeurshouding en/of 
afplatting van het hoofdje

• Baby’s met orthopedische klachten 
zoals klompvoet of heupdysplasie.

• Prematuur of dysmatruur geboren 
baby’s 

• Excessief huilende baby’s
• Draagdoek gebruik bij baby’s
• Kinderen met schrijfproblematiek
• Kinderen met verminderde motorische 

ontwikkeling
• Overgewicht en/of conditieproblemen
• Sensorische informatieverwerking 

(zintuiglijke prikkelverwerking)
• Ademhalingsproblematiek
• Bekend met een syndroom
• Hart- of longproblemen

• Chronische aandoening zoals; reuma, 
oncologie, spierziekten en metabole 
aandoeningen

• Functionele en orthopedische klachten 
bij kinderen

• Chronische pijn bij kinderen
• Algehele fitheidsproblemen 
• Houdingsproblematiek en scoliose, 

ook wel scheefgroei van de rug
• Afwijkend looppatroon zoals tenenloop
• Sportblessures en groeigerelateerde 

klachten 
• Ontwikkelingsstoornissen t.g.v. ASS, 

AD(H)D, ODD, DCD
• Neurologische aandoeningen zoals 

Cerebrale Parese (CP)

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat 
dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit langer en kan de 
ontwikkeling afwijken van de norm. Dit kan ontstaan door een aangeboren of 
verkregen aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- 
en bewegingsapparaat of door te weinig motorische ervaring.

Per kalenderjaar vergoedt de basisverzekering 18 behandelingen 
kinderfysiotherapie. Bij kinderen geldt er geen eigen risico.



PeuterGym

Contactgegevens
St. Annastraat 1 5431 BE Cuijk

fysiotherapiecuijk.nl / pmc-cuijk.nl 
info@fysiotherapiecuijk.nl / 0485 - 313 205

PMC Cuijk is onderdeel van Fysiotherapie Cuijk Centrum

Dag en tijd:  
Maandag 9.00-9.45 uur

Locatie: 
Sporthal, Laco sportcentrum Cuijk

Proefles is gratis!

PeuterGym Cuijk is een gymles speciaal 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bewegen 
heeft een grote invloed op de totale 
ontwikkeling van uw peuter. Tijdens 
de gymles leren we de peuters op een 
speelse manier allerlei motorische 
vaardigheden. Denk hierbij aan 
klimmen, springen, rennen, rollen, 
balanceren, balspellen enzovoort. 

Daarnaast leren kinderen sociale en 
cognitieve vaardigheden tijdens de 
groepsspellen. De kinderen maken zo op 
een leuke manier kennis met hun fysieke 
mogelijkheden.

Kleding: Kinderen bewegen het liefst in 
makkelijk zittende kleding. Een t-shirt en 
een broekje is voldoende. Daarnaast is 
het belangrijk om aandacht te besteden 
aan schoeisel. Gymschoenen hebben de 
voorkeur, maar er mag eventueel ook op 
blote voeten gegymd worden.

PeuterGym Cuijk staat onder begeleiding 
van onze kinderfysiotherapeute.

Kom je ook spelen, kruipen, rennen, rollen en springen?


