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Fysiotherapie 
op basis van 
haptonomie voor 
kinderen

Aanmelding kan telefonisch 
of via de mail. 
Op verwijzing van de huisarts 
of op eigen initiatief. 

De Praktijk
J.P. Santeeweg 32
9312 PG Nietap
Tel 0594-516539
info@depraktijk-nietap.nl
www.depraktijk-nietap.nl
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* DRUK ONGEREMD GEDRAG 

* BOOSHEID

*  LICHAMELIJKE KLACHTEN  
ZOALS BUIKPIJN OF HOOFDPIJN

* TERUGTREKKEN

* ANGSTEN 

* TE SOCIAAL WENSELIJK GEDRAG

* IN HET HOOFD ZITTEN

Het is bij kinderen vaak duidelijk aan hun 
gedrag te merken, als ze zich niet goed voelen. 
In ‘de Praktijk’ behandelen we kinderen 
fysiotherapeutisch op basis van haptonomie.
De behandelmogelijkheden zijn de volgende:

~  Ontspanning in de hangmat of op de bal 
of de matras

~  Balans oefenen op de wiebelplank of op 
een bal

~  Uitnodigen tot contact door middel van 
spel en materiaal

~  Uitnodigen tot expressie door middel 
van spel en materiaal

~  Uitnodigen tot grenzen verleggen binnen 
veilige structuur door middel van spel 
en materiaal

~  Bevestiging in een aanrakingscontact 
door middel van spel en materiaal

~  Gesprekjes met het kind

De haptonomische basis van waaruit wij 
werken staat borg voor de aansluiting bij de 
beleving van het kind en het bevestigend 
afstemmen op de aard van het kind, waardoor 
het kind zich op zijn gemak voelt en zichzelf 
kan zijn en kan gaan genieten van zijn 
mogelijkheden. 

Regelmatig is er contact met de ouders om te 
bespreken hoe zij mogelijk veerkrachtiger met 
de problematiek van hun kind om kunnen 
gaan.

De fysiotherapeuten die werken op basis 
van haptonomie zijn Sanna Viel en Annet 
Albering.
Zij zijn haptonomisch geschoold bij resp. 
Synergos en het wetenschappelijk instituut 
voor haptonomie van dhr. Frans R. Veldman 
en staan als fysiotherapeut ingeschreven bij 
het kwaliteitsregister van het KNGF.

Annet Albering heeft de nascholing 
‘stabiliteitstraining op de bal’ gevolgd en is 
ook psychosomatische fysiotherapeut.

Fysiotherapie op basis van haptonomie 
wordt gedeclareerd als een behandeling 
fysiotherapie.
Verslaglegging in het patiëntendossier gebeurt 
conform de richtlijnen fysiotherapie.

Fysiotherapie op basis van haptonomie voor kinderen


