Aanmelden

U kunt zich van maandag t/m vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur zowel telefonisch op
(0313) - 414 866 als persoonlijk aanmelden bij
onze secretaresse. Ook kunt u natuurlijk een
mail sturen naar info@fhc-dieren.nl of vul het
contactformulier in op onze website.

Telefoon

(0313) - 414 866
Op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur.

Internet

info@fhc-dieren.nl
www.fhc-dieren.nl

Zorgverzekering & kosten

Kinder manueel
therapie

Voor zuigelingen en kinderen
(0 t/m 18 jaar)

Behandeling
en advies

Kinder manueel therapie wordt tot 18 jaar
vergoed vanuit de basisverzekering zonder
dat hierbij gebruik gemaakt wordt van het
eigen risico.

Fysiotherapie locaties
Hoofdvestiging & postadres
Treubstraat 70a
6951 BB Dieren
Dependances
Wilhelminaweg 25
6951 BM Dieren
Imboslaan 71
6951 KA Dieren

Informeer bij
uw therapeut
naar de juiste
locatie

Wat doet een kinder manueel
therapeut?

De kinder manueel therapeut behandelt zuigelingen en
kinderen (0 t/m 18 jaar).

Zuigelingen

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie
kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er
sprake is van een voorkeurshouding. Deze kan veroorzaakt worden door een hoog cervicale functiestoornis (HCFS), voorheen bekend als het KISS Syndroom.
Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het
nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.
Bijvoorbeeld na een tang- of vacuümbevalling, na een
keizersnede, een afwijkende houding in de baarmoeder, na een zwangerschap van twee- of meerlingen,
na een langdurige of zeer snelle bevalling of het kan
ontstaan na een val op het hoofd.
De meest opvallende symptomen naast de voorkeurshouding zijn ontroostbaar huilen en/of slecht
slapen. Dit gaat dikwijls gepaard met een asymmetrische of overstrekte houding. Een risico van de
asymmetrische houding is dat binnen enkele
weken een scheve schedel kan ontstaan. Ook kan
de baby last hebben van overmatige reflux/spugen
of een verstoorde darmfunctie. Daarnaast kan door
de voorkeurshouding een asymmetrische heupontwikkeling (scheefstand van het bekken) ontstaan.
Indien de HCFS niet tijdig wordt gediagnosticeerd
en behandeld, kan dit nadelige gevolgen hebben
voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Mogelijke late kenmerken:
•	
Het kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen;
•	
Ontwikkeling van grove en fijne motoriek is matig en
vertraagd;
•	
Er is sprake van evenwichtsproblemen, veel struikelen/
vallen en matige of slechte houding;
•	
Het kind is snel vermoeid, snel ontstemd en heeft woedeaanvallen;
•	
Er is sprake van hoofdpijnklachten en concentratiestoornissen

Kinderen 3-18 jaar

Behandelindicaties voor manuele therapie bij kinderen zijn:
nek en/of hoofdpijnklachten, rugklachten en scheefstanden
van de rug en/of bekken, o.a. de scoliose en kyfose.

De therapie

De therapie begint met een gesprek waarin informatie
aan de ouders wordt gegeven. Vervolgens wordt het kind
geobserveerd en vindt er een bewegingsonderzoek plaats
van de wervelkolom en het bekken. Eventueel wordt dit
bewegingsonderzoek gevolgd door een behandeling.
Aangezien er gebruik wordt gemaakt van milde behandeltechnieken is deze therapie ongevaarlijk. De therapie bestaat meestal uit corrigerende mobilisaties van
de wervels. Het bekken wordt vaak bij de behandeling
betrokken. Na deze manueeltherapeutische behandeling
is het mogelijk zinvol om naar een kinderfysiotherapeut
te gaan. De manueel therapeut werkt dan voorwaardenscheppend voor de kinderfysiotherapeut.

Wat is het doel?

Doel van de therapie is het opheffen van de bewegingsfunctiestoornissen van desbetreffende wervels en
de correctie van het houding en bewegingsgedrag.

Wie verzorgt de behandeling?
Wij werken met gespecialiseerde therapeuten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website (www.fhc-dieren.nl), bel (0313) - 414 866
tussen 08.00 tot 17.00 uur of vraag er naar bij
onze secretaresse.

