
PEUTERGYMEXTRA

Combinatiebehandeling logopedie en
kinderfysiotherapie.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Mail of bel gerust! 

 
 •

 •

 •  

 •

 •

Kuperserf 4-12 
7443 HC Nijverdal

Grotestraat 42 
7443 BJ Nijverdal

Molenstraat 46A
7683 VG Den Ham

Mensinkweg 41A
7442 TA Nijverdal

Boomcateweg 61B
7442 BE Nijverdal

www.fysiosterk.nl 
info@fysiosterk.nl 
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87

Logopedische behandeling wordt volledig vanuit de
basisverzekering vergoed.

Vergoeding logopedie:

Vergoeding kinderfysiotherapie:

Verwijzing

De kinderfysiotherapeutische behandeling wordt de 
eerste 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering. 
Vervolgens komt de vergoeding uit de aanvullende 
verzekering van de ouders en/of verzorgers.

Bij een eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren 
middels een geldig legitimatiebewijs. 

Buiten onze samenwerking werken wij ook regelmatig 
samen met andere deskundigen zoals; leerkrachten, 
interne begeleiders, Audiologisch Centrum, 
consultatiebureaus, artsen, orthopedagogen en overige 
deskundigen.



Peutergym Extra is een peutergroep voor kinderen tussen
de 2,5 en 4 jaar, waarbij extra ondersteuning gegeven
wordt, gericht op de spraak/taalontwikkeling (logopedie)
en de motorische ontwikkeling (kinderfysiotherapie).
Spelenderwijs worden er oefeningen gedaan aan de hand
van verschillende thema’s. Door een nauwe samenwerking 
tussen de therapeuten wordt er op een kindvriendelijke 
wijze, doeltreffend en efficiënt gewerkt. Daarnaast zijn er, 
indien nodig, korte lijnen met andere deskundigen.

Wat doet de logopedist? Voordelen van een combinatiebehandeling: Wat is Peutergym Extra?

www.fysiosterk.nl

Een logopedist houdt zich bezig met communicatie.
Communicatie is meer dan praten alleen. Het omvat vele
uitingsvormen. Een logopedist verleent hulp bij 
stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, 
adem, afwijkend mondgedrag, eten en drinken.

•  Het stimuleren van meerdere zintuigen, waardoor 
 de vaardigheid sneller beheerst wordt.
•  Minder grote belasting voor het kind en ouders.
•  Therapeuten kunnen elkaar ondersteunen.
•  Doelen worden eerder bereikt, dus    
 tijdsbesparing.

Per kind wordt beoordeeld of combinatiebehandeling 
zinvol en haalbaar is. Er is altijd overleg, ook als een kind 
afzonderlijk wordt behandeld. Een specifiek opgezet 
onderdeel van de combinatie tussen logopedie en 
kinderfysiotherapie is Peutergym Extra.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Waarom Peutergym Extra?

Hoe gaat Peutergym Extra in zijn werk?

Combinatiebehandeling

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen 
in de leeftijd van O tot 18 jaar. Er worden allerlei 
klachten behandeld o.a. motorische problemen, 
ontwikkelingsachterstand, problemen met
het ruimtelijke inzicht, voorkeurshouding bij baby’s, 
huilbaby’s, problemen in de sensomotorische verwerking, 
lichamelijke klachten en sportblessures.

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling vanzelf.
Sommige kinderen hebben echter extra begeleiding nodig.
De ontwikkeling kan vertraagd of anders verlopen. Peuters
zien bewegen als spelen en leren spelenderwijs. Door 
“doen” te combineren met taal, vergroot een kind zijn kennis 
en vaardigheden.

Een kind kan aangemeld worden via de ouders 
kinderopvang, peuterspeelzaal of consultatiebureau. 
Er wordt een screening gedaan door zowel logopedist als 
kinderfysiotherapeut. De logopedist screent de woord- 
en zinsontwikkeling en de kinderfysiotherapeut screent
de fijne en grove motoriek. Na de screening wordt er door
beide disciplines beoordeeld of Peutergym Extra een 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Het programma van Peutergym Extra bestaat uit lessen
waarin gewerkt wordt met verschillende thema’s. Elke les
begint met het verwelkomen van de kinderen in de kring.
Vervolgens worden liedjes gekoppeld aan bewegingen en
fanatasiespel.

Bij sommige kinderen is er zowel op logopedisch als
kinderfysiotherapeutisch vlak een hulpvraag. Het 
kind wordt apart onderzocht door de logopedist 
en kinderfysiotherapeut. De beide therapeuten 
stellen behandeldoelen op. Deze doelen worden 
gezamenlijk besproken om te beoordelen of de doelen 
gecombineerd kunnen worden. Indien de behandeling
gecombineerd wordt, zal het kind ongeveer drie kwartier
behandeld worden door beide disciplines tegelijkertijd.

SAMEN STERK IN DE ZORG
VOOR KINDEREN!!


