
In de zorg rond een kind met  
schrijfproblemen is een 

gespecialiseerde eerste lijn
kinderfysiotherapeut een 

belangrijke schakel.

Binnen de belangenvereniging FYNE zijn 
een aantal gespecialiseerde eerste lijn 
kinderfysiotherapeuten, die onderzoek, advies 
en behandeling aanbieden voor kinderen met
schrijfmotorische problemen. 

Er wordt gewerkt volgens de richtlijn voor 
motorische schrijfproblemen bij kinderen van
het Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie.

Er is een nauwe samenwerking met ouders, 
leerkrachten en andere zorgverleners.
De hulpvraag is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. Fysiotherapeuten

HULPVRAAG

Voorbeelden van schrijfproblemen
kunnen zijn:

• Slordig en/ of onleesbaar schrijven

• Te langzaam schrijftempo

• Verkramping , pijn in de arm of hand

• Moeite met het maken van de letters

• Onregelmatigheid in grootte van de letters

• Onregelmatigheid in onderlinge afstand   

 van letters

• Onregelmatigheid in richting van letters

• Verkeerde schrijfhouding

• Verkeerde penvatting

WERKWIJZE

Na een intakegesprek vindt een analyse van 
de hulpvraag plaats. 
Vervolgens wordt een taakanalyse van het 
schrijven uitgevoerd en wordt verder 
kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. 

De kinderfysiotherapeut onderzoekt op deze 
manier of er aangrijpingspunten zijn voor 
kinderfysiotherapeutische interventie of dat 
het een probleem betreft dat beter door 
andere professionals kan worden opgelost. 
           
Na analyse van de onderzoeksgegevens           
kan door de kinderfysiotherapeut worden 
vastgesteld in welk profi el de schrijf-
problemen van het kind vallen en wat de 
daaruit voortvloeiende indicatie en 
behandeling is.
  
Onderzoek en behandeling wordt door de 
zorgverzekeraar vergoed. Er is geen 
verwijzing van een arts nodig.
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Voor informatie kunt u contact
opnemen met een   

kinderfysiotherapeut uit de
adressenlijst zoals vermeld op

www.fyne.nl

of mailen naar

info@fyne.nl
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