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Waarom fysiotherapie én logopedie?
In de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van de motoriek 
en de spraak-taal nauw met elkaar samenhangt. Vanuit die 
ervaring willen wij onze samenwerking aanbieden, om zo 
te komen tot optimale zorg voor uw kind. 

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen unieke manier. Het 
kan zijn dat u vragen heeft over de ontwikkeling van uw 
kind en dit graag wil bespreken met een kinderfysiothera-
peut en een (sensorische integratie, SI) logopedist. 
U kunt onder andere denken aan vragen over…:
• de fijne motoriek
• de grove motoriek
• de houding 
• de ademhaling
• de spraakontwikkeling
• de taalontwikkeling 
• problemen in het mondgebied.

Voor wie is het spreekuur?
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Wat is het doel?
Het multidisciplinair beantwoorden van uw vraag en het 
geven van een gericht advies. 

Hoe werkt het spreekuur?
Tijdens het spreekuur bespreekt u uw zorgvraag apart met 
de kinderfysiotherapeut, logopedist en een logopedist 
gespecialiseerd op het gebied van sensorische integratie 
(SI). De specialisten zullen aan de hand hiervan screening 
of kort onderzoek uitvoeren. Vervolgens gaan de specialis-
ten in overleg, waarna u het advies met hen bespreekt.

Wanneer?
Elke eerste dinsdag van de maand van 16:30 – 17:30 uur. 

Kosten
Er zijn geen kosten aan dit 
inloopspreekuur verbonden. 

€ 0,-
Wie zijn wij?
FysioPlus Zwolle Kinderfysiotherapie

FysioPlus Zwolle is een praktijk voor fysiotherapie, manuele 

therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie en oefenthe-

rapie Cesar. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van 

de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Zij zijn in 

staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek 

van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch 

proces). Tevens zijn zij in staat om (dreigende) problematiek 

doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). 

Daardoor leveren zij een positieve bijdrage aan een optimale 

participatie van het kind in zijn/haar omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende ver-

andering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder 

onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/ver-

zorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld 

leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

FysioPlus Zwolle is Plus en TopZorg praktijk en onderdeel van de 

Top Health Partners, een regionaal samenwerkingsverband van 

fysiotherapiepraktijken die allen streven naar optimale kwaliteit 

van de zorg.

Op onze website kunt u meer over ons lezen en zien waar u ons 

kunt vinden.

Connect logopedie

De primaire taak van Connect logopedie is het bieden van goede 

logopedische zorg. Connect logopedie is van start gegaan op 1 

september 2008. 

De visie van Connect logopedie is onder andere dat het 

optimaal bieden van zorg betekent dat dit in de sociale 

leefomgeving van een kind plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld op 

het kinderdagverblijf of de basisschool. De samenwerking 

die hier multidisciplinair ontstaat in combinatie met de 

kennis, specialisaties en het kwaliteitsbeleid binnen Con-

nect, realiseren de beste logopedische zorg voor uw kind. 

Daarnaast streven wij naar een efficiënte interne organisatie 

en excellent werkgeversschap. Voorlichting en preventie zijn 

en blijven een vast onderdeel van onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.

Op onze website kunt u meer over ons lezen en zien waar u 

ons kunt vinden.


