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Steeds meer kinderen hebben moeite 
met lezen en schrijven. Uit onderzoek 
blijkt dat de motorische vaardigheid van 
het schrijven van belang is om te leren 
lezen. Veel lees- en spellingsproblemen 
vinden hun oorsprong in problemen met 
de spraak/-taalontwikkeling en/of de 
auditieve vaardigheden.

Tijdens de behandeling van een kind hebben 
we naast onze eigen expertise ook oog 
voor andere ontwikkelingsgebieden. Door 
samen te werken als kinderfysiotherapeut 
en logopedist kunnen we deze doelgroep 
effectiever behandelen. 

Wanneer een kind aangemeld wordt bij 
logopedie of kinderfysiotherapie zal er 
naast het standaard onderzoek een korte 
screening plaatsvinden en vindt er wanneer 
nodig doorverwijzing plaats. Het voordeel 
van deze aanpak is:

• Doelen worden op elkaar afgestemd.
• Waar mogelijk worden afspraken op 

elkaar afgestemd.
• Er wordt gebruik gemaakt van een 

gezamenlijk oefenschrift.
• Door oefenen op diverse vlakken wordt 

er een beter resultaat bereikt.
• Er vindt overleg met de school plaats. 

voor een optimale afstemming.

Wat doet de logopedist?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied 
van diagnostiek, indicatiestelling en therapie 
van spraak- en taalstoornissen.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg 
stadium betrokken. Soms is er nog hele-
maal geen sprake van dat een kind in het 
leesproces vastloopt, maar zijn er al wel 
risicofactoren te signaleren. De behandeling 
van lees- en spellingsproblemen dient in 
een vroeg stadium plaats te vinden, zodat 
zo snel mogelijk de basisvaardigheden 
kunnen worden geleerd die nodig zijn voor 
het lezen en spellen. 

Wat doet de Kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is specialist op het 
gebied van bewegen. De kinderfysiotherapeut 
screent, diagnosticeert en behandelt kinderen 
met fijne motoriek- en schrijfproblemen. Blij-
ken er ook op andere (motorische) gebieden 
moeilijkheden te zijn of is er sprake van een 
algehele motorische achterstand dan pakken  
we het probleem breder aan.  Bij fijnmotori-
sche problemen wordt er doorverwezen naar 
de ergotherapeut.

Voorbeelden van problemen 
waarmee kinderen bij ons komen

In de onderstaande kaders vindt u aanwij-
zingen waarmee u kunt bepalen of u kind 
mogelijk lees- en/of schrijfproblemen heeft. 

Herkent u onderstaande aanwijzingen, dan 
is het goed om contact op te nemen met de 
logopedist of kinderfysiotherapeut.

Logopedie? Dat is echt wel meer 
dan spraakles

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt onder andere vergoed door uw zorgverzekering uit de ba-
sisverzekering. Komt u zonder verwijzing van een arts dan worden er maximaal 18 
behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast hebben veel ouders een 
aanvullende verzekeringen waaruit kinderfysiotherapie extra wordt vergoed.

Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. 
Vaak vragen wij om een verwijzing omdat de zorgverzekeraars daarom vragen.

Fysiotherapie

• Zwakke fijne motoriek.
• Moeite met tekenen of (voorberei-

dend) schrijven.
• Een hekel hebben aan het maken van 

werkjes.
• Te laag schrijftempo, leesbaarheid / 

vloeiendheid.
• Moeite met de verbindingen / aan 

elkaar leren schrijven / spiegelen van 
letters.

• Niet inslijpen / automatiseren van de 
juiste letters of lettersporen.

• Pengreep / schrijfhouding / pijn of 
vermoeidheid bij schrijven.

• Schrijfhouding.

Logopedie:

• Er is geen belangstelling voor letters.
• De letterkennis is onvoldoende 

(ondanks veel oefenen).
• Het kost moeite om te hakken en/of 

plakken van woorden.
• Er wordt lang spellend of radend 

gelezen.
• Het kost moeite om aandacht vast te 

houden bij gesproken informatie.
• Moeite met zien van woordstructuren; 

‘storm’ wordt ‘strom’
• Het kost moeite om het verschil te 

horen tussen klanken.
• Er worden hardnekkig letters verwis-

seld, bijvoorbeeld de /b/ en /d/


