De KIDZ Praktijk is een samenwerkingsverband tussen vier disciplines in de regio Gennep op het
gebied van zorg voor kinderen. Bij kinderen staat een ontwikkelingsprobleem bijna nooit op
zichzelf. Door deze samenwerking is het beter mogelijk kinderen met complexe problemen de
juiste behandeling te geven die zij verdienen. Dé KIDZ praktijk, die maakt het verschil!

KINDERFYSIOTHERAPIE

ORTHOPEDAGOGIEK

Kinderfysiotherapie Cornelis

De Orthopedagogenpraktijk Nijmegen

Kinderfysiotherapie is een
gespecialiseerde vorm van fysiotherapie
voor kinderen van 0-16 jaar. De
begeleiding is gericht op kinderen, die
achterblijven of belemmerd zijn in hun
ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut kan
vaststellen of er sprake is van een
vertraagde of afwijkende ontwikkeling. U
kunt bij ons terecht zonder verwijzing van
een (huis)arts. Daarnaast bieden wij
kindermanueel therapie.

Een orthopedagoog houdt zich bezig met
problemen van kinderen, adolescenten en
hun ouders. Wij richten ons op de
diagnostiek van de problemen, advisering
en (waar mogelijk) behandeling van o.a.
leerproblemen, gedragsproblemen,
sociaal- emotionele problemen en
ontwikkelingsproblemen van kinderen en
adolescenten van 4 tot 18 jaar.

www.kinderfysiotherapiegennep.nl
info@kinderfysiotherapiegennep.nl
T: 06 445 76 489 Kirsten Cornelis
T: 06 125 41 348 Ryanne Hermsen
T: 06 10167791 Lieke van den Berg

www.doppnijmegen.nl
info@doppnijmegen.nl
T: 024 84 88 721 \\ 06 196 01 029
Anouk van Bilderbeek
Mieke van Oorschot

DIËTETIEK
Diëtistenpraktijk Astrid Holweg

LOGOPEDIE
Logopediepraktijk Janine Withaar
De logopedist is specialist op het gebied
van spraak, taal, stem en gehoor.
Daarnaast houdt de logopedist zich bezig
met eet- en drinkproblemen (o.a.
prelogopedie) en slikken. U kunt bij de
logopedist terecht als u een vraag heeft
op een van deze gebieden. U kunt
terecht voor onderzoek, behandeling en
advies. Logopedie voor kinderen van 018
jaar wordt na verwijzing van een
arts/specialist, volledig vergoed door de
zorgverzekeraar. Vanaf 1 juni 2011 wordt
de logopedie vrij toegankelijk.

De diëtist is een specialist op het gebied
van voeding en eetpatroon. De diëtist is
een deskundige die onderzoek doet naar
het voedingspatroon van een persoon en
deze zo nodig aanpast. De diëtist kan
door het adviseren van een bepaald
eetpatroon(dieet)
de
lichamelijke
gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft
een diëtist kennis van gedrag rondom de
voeding en kan zij de cliënt begeleiden
en motiveren bij het volgen van het dieet.
Op dit moment heeft u nog een
schriftelijke verwijzing nodig van een
(huis)arts. Vanaf juni 2011 is de diëtist
vrij toegankelijk en is een verwijzing niet
meer nodig.

www.logopediegennep.nl
info@logopediegennep.nl
T: 0485 51 42 69
T: 06 450 86 961

www.astridholweg.nl
info@astridholweg.nl
T: 06 305 08 446

www.dekidzpraktijk.nl
info@dekidzpraktijk.nl

