Waar?
Het inloopspreekuur vindt wisselend plaats op
de volgende adressen:
Locatie FysioPlus Zwolle,
Gezondheidscentrum de Fenix (Centrum)
Lijnbaan 12 G
8011 AR in Zwolle
(Voor routebeschrijving zie website)

Spreekuur

kinderfysiotherapie
en logopedie

Bezoekadres
Burgemeester van Roijensingel 4
8011 CS Zwolle
(Voor routebeschrijving zie website)

Multidisciplinair beantwoorden
van uw vraag en het geven van
een gericht advies.

Aanmelding
Wilt u gebruikmaken van het spreekuur, dan
kunt u bellen naar één van de onderstaande telefoonnummers of een email sturen. Ook kunt u
een kijkje nemen op onze websites.
FysioPlus

Connect logopedie

038 - 453 55 03		

038 – 420 20 10

info@fysiopluszwolle.nl

info@connectlogopedie.nl

www.fysiopluszwolle.nl

www.connectlogopedie.nl

Fysioplus én Connect logopedie
Fysioplus en Connect logopedie zijn dé samenwerkingspartners wanneer het gaat om fysiotherapeutische zorg
gecombineerd met logopedische zorg. Wij werken intensief samen op het gebied van innovatie en ontwikkeling
en bieden zo de beste zorg voor uw kind.

FysioPlus
kinderfysiotherapie

zwolle

FysioPlus
kinderfysiotherapie

zwolle

Waarom fysiotherapie én logopedie?

Wat is het doel?

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.

Het multidisciplinair beantwoorden van uw vraag en het
geven van een gericht advies.

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 kinderfysiotherapeut 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.

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 specialisten 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,-

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

Wie zijn wij?
FysioPlus Zwolle Kinderfysiotherapie
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