kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie op de afdeling
Moeder en Kind
Ontwikkelingsgerichte zorg
Op de afdeling Moeder en Kind van het ZGT zijn kinderfysiotherapeuten verbonden. Zij komen
langs bij alle vroeg geborenen met een zwangerschapsduur van minder dan 35 weken en / of
een geboortegewicht van minder dan 1500 gram. Tevens worden zij in consult gevraagd door
de kinderarts bij kinderen die een moeilijke start hadden, onrustig zijn of bij specifieke
aandoeningen e.d. In deze folder leest u hoe de kinderfysiotherapeut u begeleidt in de
verzorging van en de omgang met uw kind. Daarnaast onderzoekt en evt. behandelt de
kinderfysiotherapeut uw kind.

Ontwikkelingsgerichte zorg
In het ZGT wordt op de afdeling Moeder en
Kind gewerkt volgens de aanbevelingen van
de ontwikkelingsgerichte zorg. Deze manier
van verzorgen houdt in dat we zoveel
mogelijk rekening houden met de
mogelijkheden van uw vroeggeboren kind. Dit
betekent ook dat we rekening houden met
het ritme van uw kind, om zijn / haar rust zo
veel mogelijk te ondersteunen.

De belangrijkste doelen van deze
ontwikkelingsgerichte zorg voor uw kind zijn:
het verminderen van stress, de stimulatie van
de ontwikkeling en het bevorderen van de
band tussen u en uw kind.
Hechting
Door huid-op-huidcontact (kangoeroeën) kan
uw kind zich op een ontspannen manier
hechten aan uw geur, hartritme, stem en
bewegingen. Uw kind kan ook door zijn
gedrag laten weten wat hij / zij prettig vindt
en hoe hij / zij het liefst gesteund of getroost
wil worden.
Dragen is een voortzetting van het
kangoeroeën. De kinderfysiotherapeut kan u
kennis laten maken met het dragen van uw
kind met behulp van verschillende
draagdoeken en ergonomische
draagsystemen. De kinderfysiotherapeut van
het ZGT is gespecialiseerd in de fysiologische,
motorische en psychologische achtergrond
van het dragen. Ze zijn bekend met de
principes van het ergonomisch dragen en de
meest voorkomende draagsystemen.
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De kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in
het beoordelen en begeleiden van de vroege
ontwikkeling van uw kind. Zij ondersteunen u
als ouder bij de praktische verzorging van uw
kind met informatie over vroeggeboorte,
(motorisch) ontwikkeling en gedrag
(lichaamstaal).
Tijdens deze opname wordt uw kind
geobserveerd en motorisch onderzocht. Er
wordt gekeken hoe uw kind beweegt, hiervan
wordt een video opname gemaakt.
U krijgt adviezen ter ondersteuning en
beïnvloeding van de verschillende
ontwikkelingsfasen van uw kind, hierbij wordt
aandacht besteed aan hechting. Als ouder
bent u de belangrijkste persoon in het leven
van uw kind. Lijflijk contact speelt een
belangrijke rol in het ontwikkelen van deze
band.
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Kinderfysiotherapie na ontslag
Na ontslag wordt u uitgenodigd voor de follow
up van uw kind.
Tijdens verschillende ontwikkelingsfasen van
uw kind, wordt uw kind geobserveerd en / of
getest.
De kinderfysiotherapeutische begeleiding in
een latere fase is er dan ook op gericht om
samen met u te kijken waar uw kind aan toe
is en hoe u uw kind kunt helpen de volgende
ontwikkelingsstap te bereiken.
Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast de
intake / behandeling met uw behandelend
kinderfysiotherapeut.
Wij zijn dagelijks op de afdeling en lopen op
afspraak / spontaan bij u en uw kind langs.
Hebt u echter vragen en / of bijzonderheden?
Neem dan gerust contact op met de
kinderfysiotherapeut. Tijdens de opname kunt
u hiervoor de verpleegkundige vragen.
Heeft u vragen en / of bijzonderheden na
ontslag of tussen de poliklinische contact
momenten, dan kunt u op werkdagen van
07.45 - 16.45 uur contact opnemen met de
afdeling fysiotherapie.
Afdeling fysiotherapie
Locatie Almelo
Telefoonnummer 088 - 708 3210
Locatie Hengelo
Telefoonnummer 088 - 708 5200
Kinderfysiotherapeuten Ziekenhuisgroep
Twente
Martijn van den Bosch
Jose Holshof
Mirjam Liedenbaum
Hilde Monnikhof
Danielle Schepers
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