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KINDERTEAM
MAASTRICHT

Het Kinderteam Maastricht
is een samenwerkingsverband

van kinderfysiotherapie,
kinderergotherapie, kinder-

logopedie en kinderpsychologie.

Wij zijn een vakkundig multi-
disciplinair team waar verwijzers 

en ouders met kinderen
van 0 tot 18 jaar terecht kunnen 

met vragen op alle ontwikkelings-
gebieden. KINDERFYSIOTHERAPIE
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KINDERLOGOPEDIE richt zich op onderzoek, begeleiding en behandeling van problemen 
op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Doel 
is dat je kind op een goede manier kan communiceren en zich goed kan uitdrukken zodat 
iedereen je kind goed begrijpt.

Wist je dat….
- logopedie meer is dan alleen maar spreken en spraakles? 

- de behandeling van taalproblemen op jonge leeftijd (vanaf ongeveer 2½
 jaar) effectiever is dan op latere leeftijd?

- schreeuwen maar ook fl uisteren schadelijk kan zijn voor de stem?

- de preverbale logopedist aan huis ondersteuning biedt op het gebied van
 eten en drinken bij baby’s en jonge kinderen?  

KINDERFYSIOTHERAPIE is gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen. De 
kinderfysiotherapeut behandelt kinderen die motorische problemen ervaren thuis, op school 
of tijdens het sporten. Er wordt spelenderwijs gewerkt aan de motoriek van het kind. 

Wist je dat…
- complicaties gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling of vlak na
  de bevalling diverse lichamelijke problemen voor je kind met zich kunnen meebrengen?

- de kinderfysiotherapeut ook baby‘s en hele jonge kinderen behandelt die
  aanhoudend huilen?

- de kinderfysiotherapeut kan helpen bij problemen met omrollen, zitten,
 kruipen, staan en lopen?

KINDERERGOTHERAPIE is gericht op de eigen omgeving van het kind. Het dagelijks 
handelen is het uitgangspunt van de ergotherapie. Kinderen leren en ontwikkelen zich door 
te ‘doen’, door het uitvoeren van activiteiten binnen de gebieden spel, zelfredzaamheid 
en de  uitvoering van schooltaken. Op deze manier ontwikkelen kinderen hun motorische, 
cognitieve en sociale vaardigheden.

Wist je dat… 
- de kinderergotherapeut kinderen kan helpen die moeite hebben met stil zitten in de klas
  of problemen hebben met de concentratie?

- je kind met de kinderergotherapeut beter kan leren schrijven?

- de kinderergotherapeut hulp biedt bij kinderen die moeite hebben met  veters strikken?

KINDERPSYCHOLOGIE is een specialisatie die psychologische hulpverlening biedt voor 
kinderen. Het team Kind en Jeugd van Lionarons-ggz heeft ervaring met de specifi eke 
problematiek waarmee kinderen en jeugdigen kunnen kampen.

Wist je dat… 
- de kinderpsycholoog begeleiding kan bieden bij het omgaan met ADHD of autisme?

- de kinderpsycholoog je kind kan begeleiden bij de emotionele gevolgen
 van een scheiding?

- de kinderpsycholoog hulp kan bieden als je kind stil is en het niet goed gaat
 met je kind op school?

- de kinderpsycholoog ondersteuning kan bieden in de opvoeding en het
 omgaan met moeilijk gedrag?

Fysiotherapie, logopedie en  ergotherapie zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder 
verwijzing van de huisarts bij ons terecht kunt.

De behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Aanmelden voor psychologische hulp kan met een verwijzing van de huisarts, een beschikking 
van de gemeente of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De gemeente is fi nancieel verantwoordelijk voor de zorg.

Wij kunnen je hier verder over informeren.

Na aanmelding wordt je kind onderzocht en worden de resultaten met je besproken.
Daarna kijken we gezamenlijk welke mogelijkheden er voor je kind zijn.


