
 
Logopedie  
De logopedist is gespecialiseerd in 
het onderzoeken en behandelen van 
kinderen met problemen op het gebied van 
de communicatie en het slikken. Deze 
problemen kunnen zich voordoen op het 
gebied van de spraak, taal, adem, stem, 
mondgedrag, eten & drinken, gehoor en 
lezen & schrijven. Samen met u en uw kind 
bekijken wij waar uw kind vooral tegen aan 
loopt in het dagelijkse leven en welke 
therapie het beste geboden kan worden. 
 
 
Orthopedagoog  
De orthopedagoog biedt ondersteuning 
aan kinderen, ouders en leerkrachten bij 
opvoed- en ontwikkelingsvragen. Er wordt 
geadviseerd, gediagnosticeerd en 
behandeld wanneer er sprake is van 
problemen in leren, gedrag en/of  
opvoeding die de ontwikkeling 
belemmeren. Hierbij kan gedacht worden 
aan het passend leren uiten van emoties, 
het omgaan met rouw- en 
verlieservaringen, passend omgang met 
leeftijdgenoten, het verminderen van eet-, 
slaap- en zindelijkheidsproblemen. Ook bij 
het vermoeden van een 
ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of 
ADHD kan een orthopedagoog hulp bieden.  
 

 

 
 
 

 
Kinderfysiotherapie  
De Kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd 
in het behandelen van kinderen van 0-18 
jaar op het gebied van problemen in de 
grof- en de fijn motorische ontwikkeling. 
Dit kan bijvoorbeeld een achterstand in de 
motorische ontwikkeling zijn; 
voorkeurshoudingen, huilbaby’s, 
billenschuivers/late 
lopers, bewegingsangst, blessures, 
onverklaarde klachten, vergroeiingen, of 
een verminderd lichaamsbesef. Maar ook 
de kinderen die niet mee kunnen komen op 
school of bij de sport. De   
Kinderfysiotherapeut kan ingezet worden 
bij verbetering van zowel de kwaliteit als de 
kwantiteit van bewegen.  
  
  
Kinderergotherapie  
De Kinderergotherapeut houdt zich bezig 
met kinderen die moeilijkheden 
ondervinden in de uitvoer van hun 
dagelijkse activiteiten op fijn motorische en 
zintuiglijke ontwikkeling en de mogelijkheid 
te kunnen leren. Deze dagelijkse 
handelingen kunnen plaatsvinden op het 
gebied van zelfredzaamheid, schoolse 
vaardigheden, sport of vrije tijd.  
Door praktische training of adviezen op het 
gebied van sensorische 
informatieverwerking begeleidt een 
Kinderergotherapeut uw kind.  
  
  
  

  
Speltherapie  
De speltherapeut biedt speltherapie voor 
kinderen (0-12 jaar). Speltherapie is een 
vorm van psychotherapie. Het vastlopen in 
de ontwikkeling van het kind kan komen 
door een traumatische ervaring, sociale 
en/of emotionele problemen. Spel geeft 
het kind de gelegenheid om te ontspannen, 
gedachten, gevoelens en wensen te uiten, 
ervaringen te verwerken en te 
experimenteren met allerlei vormen van 
gedrag. De speltherapeut biedt het kind de 
mogelijkheid tot het beleven van nieuwe 
ervaringen en helpt het kind om 
emotioneel en cognitief nieuwe inzichten 
te verwerven.  
  
 

Kinderdiëtist  
De Kinderdiëtist zal het eetpatroon 
beoordelen. Aan de hand van de groeicurve 
en lichamelijke klachten, gerelateerd aan 
het voedingspatroon, wordt er gekeken of 
er bepaalde tekorten zijn in 
voedingsstoffen. Vervolgens kunnen er 
adviezen gegeven worden 
voor een alternatieve voedingskeuze en zal 
er een dagmenu opgesteld worden. Dit 
alles heeft als doel de voedingstoestand 
van uw kind te verbeteren waardoor uw 
kind zich beter zal voelen en meer energie 
heeft om zich verder te ontwikkelen. Beter 
voeden is immers beter voelen! 
 
 
 
  



Kinderpraktijk Harderwijk  
Kinderpraktijk Harderwijk biedt 
multidisciplinaire zorg aan kinderen van   
0-12 jaar en hun ouders, die ondersteuning 
nodig hebben bij het ontwikkelen en het 
opgroeien. Het team van Kinderpraktijk 
Harderwijk kijkt in samenspraak met 
ouders wat nodig is en biedt op maat 
toegesneden multidisciplinaire zorg. De 
essentie van kinderpraktijk Harderwijk is 
één kind één plan  
  
Start kindertherapie  
Tijdens een gezamenlijke intake 
onderzoeken we welke hulpvragen het 
kind, de ouders of verzorgers hebben. Deze 
hulpvragen worden, indien nodig, verdeeld 
over de verschillende disciplines. In een 
observatieperiode van 6 weken willen 
we de mogelijkheden van het kind in beeld 
brengen. Na deze periode wordt er met 
ouders het advies over starten 
van de behandeling(en) besproken. Hierna 
wordt de behandeling gestart. Deze kan op 
de praktijk, thuis, of op school plaats 
vinden, afhankelijk van de hulpvraag en/of 
van de discipline.   
  
Aanmelden  
Ouders kunnen hun kind aanmelden via 
onze website: 
www.kinderpraktijkharderwijk.nl of per e-
mail: info@kinderpraktijkharderwijk.nl. Er 
is wel een verwijzing nodig van een huisarts 
of een medisch specialist 
 
 

Team  
Kinderfysiotherapeut:   
Marijke Wolf  

www.kinderfysiotherapiemarijkewolf.nl   

  
Kinderergotherapeut:   

Anouk van Gangelen / Hilde Levering  

www.ergotherapie-veluwe.nl   

  
Speltherapeut:   
Marieke Schouten 

www.detrompetboom.nl   

  
Kinderdiëtist:   

Saskia van Os  

www.eet-wijzer.nl   

  
Logopedist:   

Henrike Jansen / Danielle te Kaat  

www.balveluwe.nl   

  

Orthopedagoog:   

Annebet Visser  

www.gewoonbyzonder.nl   
  
Vergoedingen  
Kinderfysiotherapie: basisverzekering  
Kinderergotherapie: basisverzekering  
Speltherapie: vanuit aanvullend pakket  
Kinderdiëtetiek: basisverzekering max. 3 
uur  
Logopedie: basisverzekering  
Orthopedagoog: vanuit gemeente  
 

 

 

 

 

 


