De Kindercirkel
De Kindercirkel is een
samenwerkingsverband van 3 disciplines, te
weten logopedie, kinderfysiotherapie en kinden jeugdtherapie (integratief).
Het kind (met de ouders, verzorgers) staat
centraal in de behandeling.
Deze 3 disciplines werken nauw samen en
hebben korte lijnen. Alle informatie die
uitgewisseld wordt gaat nooit zonder
toestemming van de ouders.

Vergoeding: De Kindercirkel
Logopedie: wordt vergoed vanuit de
basisverzekering.
Kinderfysiotherapie: wordt voor 18x vergoed
vanuit de basisverzekering.
Kind- en jeugdtherapie: afhankelijk van
aanvullende verzekering en verzekeraar.

Adressen:
Kinderpraktijk Derkein
J.M. Graadt van Roggenweg 2
1862 XP Bergen NH
marielle@kinderpraktijkderkein.nl
Tel.: 06 83 94 27 38
www.kinderpraktijkderkein.nl
Logopediepraktijk De Wingerd
Ruïnelaan 20
1861 LL Bergen NH
Dependances:
• Willem-Alexanderschool
• Basisschool Teun de Jager
emhsmithutter@gmail.com
Tel.: 06 51 27 71 34
www.spraakzaam.nl
De Sprong, praktijk voor
kinderfysiotherapie
J.M. Graadt van Roggenweg 2
1862 XP Bergen NH
info@kinderpraktijk-desprong.nl
Tel.: 06 16 41 04 51
www.kinderpraktijk-desprong.nl

De Kindercirkel

kind- en
jeugd
therapie

Kind
logopedie

kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van
fysiotherapie gericht op kinderen/jongeren van 0 tot
18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen
kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige
kinderen is er sprake van ontwikkelingsproblematiek.
De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of
afwijkend zijn. Door onze specifieke
kennis/vaardigheden en inlevend vermogen,

	
  	
  

kijken wij wat past bij de kinderen en
ouders/verzorgers.
Zo behandelen wij o.a. baby’s met voorkeurshouding,
schrijfproblemen bij het schoolgaande kind en
kinderen met orthopedische klachten (knie,enkel) om
enkele voorbeelden te noemen.	
  
Onze praktijk is daarbij ook gespecialiseerd in het
behandelen	
  van kinderen met problemen in de
verwerking van zintuiglijke	
  prikkels (sensorische
informatie verwerking genoemd) en het behandelen
van kinderen met poep- en plasproblemen.	
  

Kind- en jeugdtherapie (integratief) is psychosociale
begeleiding voor kinderen van ca. 6 tot 18 jaar.
In het leven van kinderen loopt niet altijd alles op
rolletjes. Vaak kan een kind de obstakels die op zijn
pad komen prima zelf of met hulp van ouders
overwinnen. Maar soms is er meer nodig om weer
verder te kunnen. Integratieve kind- en
jeugdtherapie helpt kinderen hierbij.
Problemen waarmee kinderen bij mij komen zijn:
faalangst
concentratieproblemen
weinig zelfvertrouwen en laag zelfbeeld
vaak boos/bang/verdrietig zijn
pesten/gepest worden
omgaan met scheiding en/of stiefouders
omgaan met verlies en rouw
hooggevoeligheid (hsp)
veel piekeren
slaapproblemen
buik- en hoofdpijn
sociaal onhandig gedrag
druk gedrag
vaak ruzie maken
vaak zenuwachtig zijn
niet (meer) naar school willen
en nog veel meer.
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in kinderen/
jongeren en social media. Hoe gebruiken ze het, en
welke effecten hebben social media op kinderen.

Kinderlogopedie is een gespecialiseerde vorm
van logopedie gericht op kinderen/jongeren van
0 tot 18 jaar. Wanneer is logopedie nodig?
• Het kind spreekt weinig, kent weinig
woorden, heeft moeite om op
woorden te komen of maakt veel
fouten in zinnen.
• Het kind spreekt de spraakklanken
niet goed uit
• De stem van het kind is hees
• Het kind heeft
moeite met eten
en/of drinken
Wat doet de logopedist?
De logopedist onderzoekt
de taal, de spraak, het
mondgedrag, het eten en
drinken en de stem van
het kind op verzoek van
de huisarts, kno-arts,
orthodontist of kinderarts. Bij de
behandeling staat de wisselwerking van het
kind met de logopedist centraal. De ouders
worden zoveel mogelijk bij de behandeling
betrokken om zo de kans op verbetering zo
groot mogelijk te maken. Ze worden
begeleid hoe ze hun kind goed kunnen
ondersteunen bij spraak/taalontwikkeling,
mondgedrag of stemgebruik.

