
Shantala Baby massage

Aanraken is voor een pasgeborene de eerste taal, en 
speelt een essentiële rol bij de vorming van de relatie 
tussen ouder en kind. Massage heeft zowel emotioneel 
als lichamelijk een positieve werking, waardoor de baby 
zich in alle opzichten prettig gaat voelen. Massage is 
erg bevorderlijk voor een goede hechting tussen ouders 
en baby. 
Shantala babymassage is geschikt voor iedere 
baby vanaf 6 weken oud, maar in het bijzonder voor 
onrustige baby’s die veel huilen of last hebben van 
obstipatie. De baby’s worden rustiger en slapen beter. 
 
Indicaties kinderfysiotherapie

• Problemen bij ontwikkeling van complexe 
  vaardigheden zoals zwemmen, fietsen, 
  hinkelen en springen. 
• Developmental coördination disorder 
  (coördinatie problemen)
• Neurologische aandoeningen en/of niet 
  aangeboren hersenletsel 
• Astma of ademhalingsproblemen
• Fijne motorische problemen
• Plexus brachialis letsel 
• Vertraagde motorische ontwikkeling
• ADHD  • Autisme
• Schrijfproblemen  • Hypermobiliteit 
• Cerebrale parese  • Houdingsproblemen
• Vroeggeboorte  • Billenschuiven
• Voorkeurshouding • Orthopedische problemen

Onze specialisten:

Drs, J.J.M. Sloothaak

B. M. P. E. Commeren             
M.H.A. Kloonen, MSc              
A.B. van Hamont

- Manueel therapeut                   
- Sportfysiotherapeut
- Bekkenfysiotherapeut
- Kinderfysiotherapeut
- Oefenbegeleider 
    medische fitness
- Gewichtsconsulent

Kinderfysiotherapie



Kinderfysiotherapie bij zuigelingen

Bij kinderfysiotherapie voor zuigelingen moet u 
denken aan hulp en advies bij een trage motorische 
ontwikkeling of een voorkeurshouding. We zullen u 
als ouder advies geven over de manier waarop u uw 
baby kunt stimuleren om de stapjes in de motorische 
ontwikkeling te maken die niet vanzelf gaan. 
Voorkeurshouding is een veel voorkomend probleem 
bij zuigelingen. Dit betekend dat een kind voorkeur 
heeft om steeds naar één kant te kijken. Ook kan 
het voorkomen dat de baby niet draait met zijn/haar 
hoofd van links naar rechts, maar steeds naar boven 
kijkt. Door de voorkeurshouding naar links, rechts of 
boven kan een afplatting van de schedel ontstaan. 
Samen met kinderfysiotherapeut kunt u ervoor 
zorgden dat de voorkeurshouding en de afplatting 
van de schedel verdwijnt.

Pijnklachten bij kinderen

De behandeling van kinderen met pijn tijdens bewegen, 
hoofdpijnklachten en buikpijnklachten is een belangrijk 
onderdeel van kinderfysiotherapie. Het is niet altijd duidelijk 
wat het voortduren van de pijnklachten veroorzaakt. De 
schrikreacties van het kind en de verkramping 
in de spieren belemmeren het klinisch onderzoek. Door een 
speciale aangepaste manier van benaderen ontstaat er rust, 
ruimte en vertrouwen. Uw kind ontspant en er is ruimte voor 
behandeling om de pijnlijke klachten te laten verdwijnen. 

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het 
behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Tijdens 
de ontwikkeling leren kinderen spelenderwijs hun 
fi jne en grove motorische vaardigheden. Bij sommige 
kinderen is die ontwikkeling verstoord of duurt 
langer dan normaal. Door middel van testen kan de 
kinderfysiotherapeut een afwijking of achterstand in de 
motorische ontwikkeling in kaart brengen. Een kind dat 
ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen 
beperkt is, leert optimaal te functioneren door zijn 
motoriek aan te passen. Het kind leert dat er ondanks 
de belemmeringen nog veel mogelijk is. 

Marieke Kloonen
Kinderfysiotherapeut

Problemen met zindelijkheid 

Zindelijk worden en blijven is een ingewikkeld proces 
dat soms tot klachten kan leiden zoals, bedplassen, 
plas verlies overdag, gevoel van blaasontsteking, 
poepverlies, obstipatie en/of niet op de wc poepen/
plassen. Vaak voelt het kind niet goed of het echt moet 
poepen of plassen en is het opeens nat of vies. Of 
het kind houdt alles op waardoor buikpijn en obstipatie 
ontstaan. Zindelijkheidsproblemen kunnen stress en 
spanning veroorzaken bij het kind. Als zindelijk worden 
een probleem is, kan specialistische fysiotherapie een 
optie zijn. In samenwerking met Diny Commeren die al 
veel ervaring heeft met plas- en poepproblemen wordt 
de oorzaak onderzocht en behandeld. 

Kind en voeding

In samenwerking met kindervoedingsconsulent Niels 
van Hamont kan er indien nodig aandacht worden  
besteed aan de voeding. U moet daarbij denken aan 
overgewicht, problemen met ontlasting, obstipatie en 
problemen met het voedingspatroon.


