Kin de rfysiotherapie bij kinderen met

EEN SPIERZIEKTE

Wat is een spierziekte?
Bij een spierziekte gaat er iets mis tussen de zenuwgeleiding vanuit
de hersenen en de spierfunctie, waardoor krachtverlies en verlammingen optreden:
• het signaal wordt vanuit het ruggenmerg niet goed doorgegeven
aan de zenuw
• de zenuw geleidt het signaal niet goed
• het signaal wordt niet goed overgebracht van de zenuw naar de
spier
• de spier werkt niet goed.
Er worden zo’n zeshonderd spierziekten onderscheiden. De meeste
daarvan zijn erfelijk. In Nederland hebben naar schatting 200.000
mensen een spierziekte. Spierziekten zijn meestal niet te genezen,
maar wel te behandelen.
Wat de kinderfysiotherapeut voor uw kind kan betekenen?
Het doel van kinderfysiotherapie is uw kind te helpen om een optimale motorische ontwikkeling te bereiken. Op het moment dat er
spierzwakte wordt geconstateerd worden kinderen begeleid door
een kinderfysiotherapeut. Lichamelijk onderzoek, regelmatige evaluatie van de motorische ontwikkeling, advisering en specifieke oefeningen zijn basis elementen van de begeleiding.
Behandelduur
De duur van iedere afspraak is ongeveer een half uur. Hoeveel afspraken nodig zijn, hangt af van de specifieke ontwikkeling en problemen van uw kind. Meestal is een wekelijkse afspraak voldoende
om resultaat te ervaren.

Vergoeding
De kinderfysiotherapie
voor kinderen met een
spierziekte wordt volledig vergoed vanuit de
basisverzekering zonder
eigen risico.
Handige tips
Een kind leert het beste
in een veilige en stimulerende omgeving. Voor het zelfvertrouwen is een positieve benadering belangrijk. Plezier in bewegen is een voorwaarde om voldoende ervaring op te doen.

- Spierziekten zijn meestal niet te genezen, maar wel te
behandelen.
- Kinderfysiotherapie helpt om een optimale motorische
ontwikkeling te bereiken
- Meestal wekelijks een afspraak
- Volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen
risico
- Handige tip: plezier in bewegen is een voorwaarde om
voldoende ervaring op te doen
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