COMBINATIETHERAPIE
LOGOPEDIE & FYSIOTHERAPIE
VOOR KINDEREN
Multidisciplinaire behandeling van
problemen in taal en motoriek

Bij veel kinderen is er sprake van zowel
een taalontwikkelingsstoornis (TOS) als
van een achterstand in de motorische
ontwikkeling. De aansturing van taal en
motoriek vindt veelal plaats vanuit
dezelfde hersengebieden. Taal en
motoriek hebben elkaar nodig om
leeftijdsadequaat te ontwikkelen.
De gevolgen van de motorische
ontwikkelingsproblemen en spraak-/
taalontwikkelingsproblemen zijn nadelig
voor de algemene ontwikkeling van
kinderen. Het kind kan zich terug trekken
uit zijn omgeving en kan onzeker
worden. Het heeft invloed op de
communicatieve redzaamheid en het
aangaan van sociale relaties. Het heeft
gevolgen voor de cognitieve, sociale en
emotionele ontwikkeling. Dit kan
moeilijkheden geven in de ontwikkeling
van de schoolse vaardigheden, het
leesproces en het schrijfproces. Ook
kunnen gedragsproblemen voorkomen.
Motorisch laten kinderen problemen zien
in met name de aansturing van
bewegingen, niet weten hoe een
beweging tot stand moet komen, niet
weten welke volgorde van bewegen je
moet aanspreken (leren fietsen, veters
strikken, zwemmen) en hebben moeite
met de juiste timing binnen een
beweging, zoals bijvoorbeeld te laat zijn
met vangen van een bal.
We zien een duidelijk verschil tussen
taalbegrip en taalproductie. Een verhaal
vertellen is vaak lastig en er zijn
problemen in de woordvinding. Meestal
laat een kind op-commando en
startproblemen zien. Vaak is er een
gebrek aan innerlijke spraak die nodig is
om jezelf aan te sturen en gedrag te
reguleren.

De therapie start in het begin van het
schooljaar met een ouderbijeenkomst
om ouders en/of verzorgers te
informeren over onze werkwijze.
De behandelingen vinden wekelijks
plaats op een vaste dag en tijd.
De combinatietherapie duurt één
schooljaar en er zijn 2 tussentijdse
evaluatiemomenten een
eindevaluatie.
Wij houden, met uw toestemming,
nauw contact met school, PSZ of KDV.

Gezamenlijke therapie levert veel
voordeel op. Het is minder belastend
voor kinderen, we bereiken onze
therapiedoelen sneller en werken
doelgericht aan de hulpvraag van ouders
en kinderen.

Aanmelden?
Fitpunt Fysiotherapie en Training
Contactpersoon: Lisanne van Oppenraaij

t. 0481-454425
e. kinderfysiotherapie@fitpunt.nl
Logopediepraktijk Roost/Hermsen
Contactpersoon: Otilia Hermsen

t. 0481-454797
e. otilia@logopedieroosthermsen.nl

