Aanmelden Peutergym Extra
Een kind kan aangemeld worden op initiatief van ouders of via de kinderopvang, peuterspeelzaal of het
consultatiebureau. De eerste afspraak vindt plaats in de praktijk en bestaat uit een individueel bezoek aan de

Peutergym Extra
Combinatiebehandeling
logopedie & kinderfysiotherapie

kinderfysiotherapeut en een bezoek aan de logopedist. Ouders krijgen vooraf een oudervragenlijst toegezonden, die
ze ingevuld mee kunnen nemen naar de eerste afspraak. De oudervragenlijst zal besproken worden en vervolgens
wordt door elke therapeut afzonderlijk een screening gedaan. De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling en
de kinderfysiotherapeut screent de fijne en grove motoriek. Na deze screening wordt er door beide disciplines
beoordeeld of ‘Peutergym Extra’ een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het kind.

Vergoeding

Direct toegankelijk

Logopedische behandeling wordt volledig vergoed

Zowel bij de kinderfysiotherapeut als bij de logopedist

vanuit de basisverzekering.

kunt u in de meeste gevallen zonder verwijzing van de
huisarts een afspraak maken.

De kinderfysiotherapeutsche behandeling wordt de
eerste 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer u zonder verwijsbrief komt bestaat de eerste

Vervolgens komt de vergoeding uit de aanvullende

afspraak uit een korte screening.
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Samen sterk in de zorg voor kinderen!

Wat doet de
logopedist

Wat is Peutergym Extra?

Een logopedist houdt zich bezig met communicatie.

Op een speelse manier worden er oefeningen gedaan aan de hand van verschillende thema’s. Door de nauwe

Communicatie is meer dan praten alleen. Het omvat

samenwerking tussen de therapeuten wordt er op een kindvriendelijke wijze, doeltreffend en efficiënt gewerkt.

‘Peutergym Extra’ is een peutergroepje van kinderen tussen de 2 en 4 jaar, waarbij extra ondersteuning gegeven
wordt gericht op de spraak- en taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling (kinderfysiotherapie).

vele uitingsvormen. Een logopedist verleent hulp bij
stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem,
gehoor, adem, afwijkend mondgedrag en eten en
drinken.

Wat doet
de kinderfysiotherapeut?

Waarom?

Voor wie?

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling

U kunt hierbij denken aan kinderen met faalangst,

vanzelf. Sommige kinderen hebben echter extra

verminderd zelfvertrouwen, angst voor spreken

begeleiding nodig. De ontwikkeling kan vertraagd

en/of bewegen in een groep, onduidelijk spreken,

of anders verlopen. Peuters zien bewegen als

motorische achterstand, taalachterstand, veelvuldig

spelen en leren spelenderwijs. Door “doen” te

vallen of struikelen.

combineren met taal, vergroot een kind zijn kennis
en vaardigheden.
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Hoe gaat Peutergym Extra in zijn werk?

het

baby’s,

Het programma van ‘Peutergym Extra’ bestaat doorgaans uit 8 lessen waarin gewerkt wordt met 4

sensomotorische

verschillende thema’s. Elke les begint met het verwelkomen van de kinderen in de kring. Vervolgens worden

verwerking, lichamelijke klachten en sportblessures.

liedjes gekoppeld aan beweging en fantasiespel. De kinderfysiotherapeut en logopedist begeleiden, activeren
en stimuleren de peuters in de groep zodanig, dat ze zoveel mogelijk worden aangezet tot bewegen en het
integreren van spraak-/taalvaardigheden.

Combinatiebehandeling

Voorafgaand aan een thema krijgen ouders/verzorgers uitleg, tips en adviezen d.m.v. een nieuwsbrief. Na

Voordelen

afloop van het programma ‘Peutergym Extra’ zal er met ouders een eindafspraak gemaakt worden. Hierin kan
worden teruggekeken op de ‘Peutergym Extra’, vindt er indien gewenst een herhalingsonderzoek plaats en zal

- Het stimuleren van meerdere zintuigen, waardoor

er een advies worden gegeven door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Er zal een gezamenlijk eindverslag

de vaardigheid sneller beheerst wordt.

geschreven worden door beide disciplines, welke met ouders besproken wordt en daarna naar de huisarts

Bij sommige kinderen is er zowel op logopedisch als

- Minder grote belasting voor het kind en ouders.

verstuurd zal worden.

kinderfysiotherapeutisch vlak een hulpvraag. Het

- Therapeuten kunnen elkaar ondersteunen.

kind wordt apart onderzocht door de logopedist en

- Doelen worden eerder bereikt, dus tijdsbesparing.

kinderfysiotherapeut. De beide therapeuten stellen
behandeldoelen op. Deze doelen worden gezamenlijk

Per kind wordt beoordeeld of combinatiebehandeling

besproken om te beoordelen of de doelen gecombineerd

zinvol en haalbaar is. Er is altijd overleg, ook als een

kunnen worden. Indien de behandeling gecombineerd

kind afzonderlijk wordt behandeld.

wordt, zal het kind ongeveer 30 minuten behandeld
worden door beide disciplines tegelijk.

Een specifiek opgezet onderdeel van de combinatie
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