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De kinderfysiotherapeut behandelt 
kinderen bij wie er sprake is van een 

vertraagde of afwijkende lichamelijke 
ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om een achterstand in de fijne en grove 
motoriek, een afwijkend looppatroon, 
schrijfproblemen en houdingsproblemen. 
Ook krijgen kinderen met orthopedische 
klachten, zoals na een sportblessure, hulp 
van de kinderfysiotherapeut om zo goed 
mogelijk te herstellen. Daarnaast kunnen 
aangeboren afwijkingen eveneens een 
reden zijn om kinderen extra te begeleiden 
in hun ontwikkeling. 

Kinderfysiotherapie  
kan een kind ook mentaal 
gelukkiger maken

“Als je er vroeg bij bent, kun je vaak veel meer betekenen voor een goede 
ontwikkeling van het kind”, zegt Anne-Kirsten Bijlstra. Als gespecialiseerd 
kinderfysiotherapeute bij FysioZwolle helpt zij kinderen van 0 tot 18 jaar 
bij een goede lichamelijke ontwikkeling, pijnklachten en blessures. Zij 
raadt ouders aan bij twijfel niet te lang te wachten, maar een afspraak te 
maken bij de huisarts of kinderfysiotherapeut.

“Een kind is continu in de groei”, zegt 
Anne-Kirsten. “Vooral in het eerste 
levensjaar gebeurt er ontzettend veel. 
Op elke leeftijd maakt het wel een 
ontwikkeling door die je goed moet 
begeleiden. Vaak gaat dat op een heel 
natuurlijke wijze, maar als ouders of 
leerkrachten signaleren dat een kind 
achterloopt in zijn of haar motorische 
ontwikkeling, is het altijd zinvol om advies 

in te winnen. Een onderzoek of test maakt 
meestal snel duidelijk hoe een kind scoort 
in vergelijking met het gemiddelde.”

Soms hoort ze van klachten die al een half 
jaar of langer bestaan. “Denk aan baby’s 
die een duidelijke voorkeurshouding 
ontwikkelen: ze rollen maar één kant op, 
gebruiken één hand nauwelijks of liggen 
met hun hoofdje steeds opzij in één 
richting. Dat laatste kan leiden tot een 
asymmetrische vorm van het hoofd, iets 
wat we nauwkeurig kunnen vaststellen. 
Soms herstelt het zich vanzelf, maar er 
kan ook voor korte of langere tijd therapie 
nodig zijn. Bij deze jonge kindjes komen 
we meestal aan huis voor onderzoek en 
eventueel behandeling”

Speels en persoonlijk
De aanpak van de kinderfysiotherapeut is 
vooral speels en persoonlijk, legt ze uit. 
“In overleg met ouders, school en huisarts 
zoeken we bij elk kind naar de beste 
manier om hem of haar te stimuleren. 
Met persoonlijke begeleiding, maar vooral 
met een positieve benadering, waardoor 
het kind plezier beleeft aan de therapie. 
Dat moet echt voorop staan.” Afhankelijk 
van de klachten bepaalt zij in overleg 
met de ouders de aanpak. “Ik kijk hoe 
het kind staat en beweegt, vervolgens 
onderzoek ik specifieker en probeer ik de 
oorzaak vast te stellen. Op basis daarvan 
stel ik een behandeling voor, meestal met 
verschillende soorten oefeningen.

Daarbij maakt ze altijd eerst goed contact 
met het kind, door het bij de gesprekken 
met ouders te betrekken. “Ik informeer 
naar hun hobby’s en kijk of ik die kan 
verwerken in de oefeningen. Een kind dat 
voetballen leuk vindt, laat ik bijvoorbeeld 
stabiliteit- en krachtoefeningen doen 
met een bal. Ik ga altijd uit van wat een 
kind wél kan, om van daaruit verder te 
bouwen aan zijn mogelijkheden. Als het 
bijvoorbeeld altijd de bal mist als die 
gevangen moet worden, laat ik het kind 
spelenderwijs overgooien. Ik begin met 
gemakkelijke oefeningen en werk dan 
toe naar steeds kleine overwinningen. 
De succesfactor is bepalend. Je ziet 
ze dan ook glunderen als het lukt. 
Kinderfysiotherapie kan een kind ook 
mentaal gelukkiger maken, want juist voor 
een kind is het zo belangrijk dat het kan 
meekomen in een groep. Natuurlijk maak 
je ouders er ook blij mee, maar kinderen 
geven het meer terug. Dat maakt dit werk 
zo leuk.”

Goed om te weten: ouders kunnen 
na een verwijzing van een arts, 
consultatiebureau of leerkracht, maar 
ook zonder zo’n verwijzing, terecht bij 
de kinderfysiotherapeut. Ook als u zelf 
ongerust bent over de ontwikkeling van 
uw kind, kunt u rechtstreeks contact 
opnemen. Kinderfysiotherapie is altijd 
in het basispakket van uw verzekering 
opgenomen.
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Peutersport

Anne-Kirsten verwijst kinderen, als zij 

en hun ouders dat leuk vinden, soms 

ook door naar peutersport, een activiteit 

voor ouder- en kindgym (1,5 tot 4 jaar) 

die wekelijks op verschillende tijdstippen 

wordt aangeboden in de nabijgelegen 

sporthal Zwolle-Zuid.

“Als je een bepaald doel wilt bereiken, 

ben je soms een paar maanden bezig. 

Peutersport kan daarbij helpen. Er worden 

gedurende drie kwartier oefeningen 

aangeboden die helpen bij het ontwikkelen 

van spierkracht, balans en motoriek. Vooral 

schuchtere kinderen zijn erbij gebaat als 

ze kinderen van dezelfde leeftijd om zich 

heen zien. Kinderen trekken zich bij hun 

prestaties aan elkaar op.”

Gerdien Stamhuis was de 

initiatiefneemster van Peuter Sport 

Zwolle. Toen zij vorig jaar met pensioen 

ging, zette FysioZwolle de lessen 

voort. Ze worden nu verzorgd door de 

kinderfysiotherapeuten Karlijn van Olst en 

Joanne Meerveld. 

Meer informatie: 

www.peutersportzwolle.nl


