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Kinderteam  
 
Inleiding 
Wanneer er problemen zijn in de ontwikkeling 
van uw kind kan het worden verwezen naar 
het kinderteam. Uw kind kan bijvoorbeeld 
taal- en spraakproblemen hebben, maar ook 
problemen met de concentratie of motoriek. 
Het kinderteam bestaat uit medisch 
specialisten uit verschillende disciplines. Zo 
zijn er een fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist en een psycholoog bij betrokken. 
Een kinderarts stuurt het team aan. Alle 
medisch specialisten werken nauw samen aan 
het onderzoek van uw kind en adviseren u 
over een vervolgtraject.  
De kinderarts kan op indicatie de 
kinderneuroloog en revalidatiearts 
consulteren. 
 
Wij verzoeken u de bijgevoegde vragenlijst zo 
volledig mogelijk in te vullen, dit om een goed 
beeld te vormen van uw kind. De vragenlijst 
zien we graag binnen een week ingevuld 
terug. U kunt deze terug sturen naar de 
polikliniek kindergeneeskunde. 
In deze folder vindt u meer informatie over 
de verschillende disciplines binnen het 
kinderteam.  
 
Fysiotherapie 
De kinderfysiotherapeut is deskundig in de 

motorische ontwikkeling van kinderen tussen 

de nul en achttien jaar. Door onderzoek en 

gestandaardiseerde testen krijgt de 

fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld 

van het motorisch ontwikkelingsniveau en 

mogelijkheden van uw kind. Er wordt 

gekeken naar de grove- en fijne motoriek. 

Zowel kwantiteit als de kwaliteit van bewegen 

is belangrijk. Verder kan er gekeken worden 

naar de kracht, spierspanningen, 

gewrichtsmobiliteit en het 

uithoudingsvermogen. Bewegingsproblemen 

kunnen veel invloed hebben op het 

welbevinden van het kind. Tijdens de 

observatie is de interactie tussen  

 

kind, ouders, therapeut en omgeving een 

aandachtspunt.  

Tijdens de observatie wordt een video-

opname gemaakt, deze opname wordt 

gebruikt tijdens de nabespreking.  
 
Ergotherapie 
Een ergotherapeut is deskundig in het 
analyseren van complexe problemen op het 
gebied van het dagelijkse functioneren. Via 
een observatie van het kind wordt inzicht 
verkregen in de uitvoering van dagelijkse 
activiteiten als aan- en uitkleden, het 
hanteren van bestek, schoolse vaardigheden 
(bijvoorbeeld fijn motorische activiteiten als 
tekenen en knippen) en de spelontwikkeling. 
Hierbij wordt gelet op de motorische 
vaardigheden en vaardigheden in het 
planmatig werken. 
  
Daarnaast kan door middel van testen en 
observaties geïnventariseerd worden of er 
problemen zijn in de verwerking van 
informatie die binnenkomt via de zintuigen 
(sensorische informatieverwerking). Zowel 
problemen in de motoriek als problemen in de 
zintuiglijke prikkelverwerking kan het totale 
functioneren van een kind beïnvloeden. 
 
Het onderzoek duurt maximaal een uur en zal 
in de meeste gevallen tegelijkertijd 
plaatsvinden met het onderzoek van de 
fysiotherapeut. Het kan voorkomen dat er een 
tweede afspraak gepland wordt. Dit hoort u 
aan het einde van het onderzoek van de 
desbetreffende therapeuten. 
 
Logopedie 
De logopedist is deskundig op het gebied van 
communicatie en eten en drinken. 
Veel kinderen die door de logopedist worden 
onderzocht, hebben meer dan alleen spraak- 
en taalproblemen.  
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Denk bij communicatie aan: 
 Horen/luisteren/begrijpen van 

opdrachten; 
 Gebruiken van woorden en het maken 

van zinnen; 
 Uitspreken van klanken/de 

verstaanbaarheid; 
 Stemgebruik en ademhaling. 

 
Denk bij eten en drinken aan: 
 Algehele mondmotoriek; 
 Afwijkende mondgewoonten, bijvoorbeeld 

duimzuigen; 
 Problemen met kauwen en/of slikken. 

 
Via gestandaardiseerde tests maar ook door 
middel van observatie wordt onderzocht waar 
knelpunten bestaan in de taal- en 
spraakontwikkeling en wat daarop van invloed 
is zoals gehoor, concentratie en 
prikkelverwerking.  
 
Het zuigen (bijvoorbeeld) uit de fles, kauwen 
en slikken wordt geobserveerd en eventueel 
wordt een mondonderzoek gedaan. Wilt u 
tijdens het bezoek aan de logopedist iets te 
eten en drinken meenemen wat uw kind 
lekker vindt? Het onderzoek duurt maximaal 
anderhalf uur. Soms is het nodig een tweede 
afspraak te maken.  
 
Psychologie 
Het bezoek van uw kind aan de psycholoog 
bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 
 
Gesprek  
Als eerste wordt met u de gehele ontwikkeling 
van uw kind doorgesproken. Hierbij wordt 
specifiek aandacht besteed aan de problemen 
in het functioneren. De duur van het gesprek 
is ongeveer een uur.  
 
Testonderzoek  
Afhankelijk van de problemen die naar voren 
komen, wordt uw kind verder onderzocht met 
testmateriaal. Dit betekent concreet dat uw 
kind allerlei opdrachtjes en spelletjes 
voorgelegd krijgt, die een beroep doen op de 

vaardigheden passend bij de leeftijd van uw 
kind. De reacties van uw kind worden 
vergeleken met die van leeftijdgenootjes. Aan 
de hand hiervan kan bepaald worden of de 
ontwikkeling volgens leeftijd verwachting 
verloopt. Het testonderzoek vindt aansluitend 
aan het gesprek plaats en duurt evenals het 
gesprek ongeveer een uur. Meestal is voor de 
afronding van het testonderzoek een tweede 
afspraak nodig. 
 
Vragen 
Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met uw behandelend medisch 
specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen 
tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd 
door uw behandelend medisch specialist aan 
u kenbaar gemaakt worden.  
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met de polikliniek 
kindergeneeskunde. 
 
Polikliniek kindergeneeskunde 
Telefoonnummer 088 708 31 20. 
 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie 
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’. 
 
 

https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf

