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Wie zijn wij?
Esther van Schaik-Dijcks: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut,
Kinderbekkenfysiotherapeut &
Praktijkhouder
Onno van Schaik: Fysiotherapeut &
Oedeemfysiotherapeut & Praktijkhouder.
Annemiek Verhulst: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut MSc & Sensorische
Integratie Therapeut
Miranda Hagen: Medisch Secretaresse,
Personal Assistent & Financiële
Administratie

Wat doen wij?
Onze praktijk is een Fysiotherapie Praktijk die zich richt op een patiënten
populatie voor Jong & Oud. Onze visie is dat een patiënt de best mogelijke
zorg dient te krijgen en dat het aanbieden van een breed behandelaanbod
essentieel is om aan een grote diversiteit aan zorgvragen te kunnen
voldoen.
Wij bieden behandelingen in de praktijk en aan huis aan. Wij beschikken
over een deskundig team dat breed geschoold is en aan een brede zorgvraag
kan voldoen.
Expertise: Klachten aan het houding en bewegingsapparaat zoals; NekSchouderklachten & Rugklachten, Bekken & SI klachten, Sportblessures,
Revalidatie na een operatie aan de heup, knie of enkel. Zwangerschapsgym,
Ouderen Fysiotherapie in de praktijk of aan huis, CVA netwerk, Artrose
netwerk, Oedeemfysiotherapie, Fitkids, Overgewicht & Diabetes,
Lifestyle Carrousel voor Ouder & Kind met Diabetes en/of Overgewicht,
Loopanalyses - Loopproblemen en Sportblessures bij kinderen.

Samenwerking met Ketenpartners voor ‘‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’’

Life Style Carrousel Ouder & Kind
Vanaf 21 April 2021 zijn wij als Kinderfysio & Fysio Praktijk Van Schaik-Dijcks samen met diëtiste Wieneke Bloemen in Gouda
gestart met de ‘‘Life Style Carrousel voor Ouder & Kind’’. De ‘‘Life Style Carrousel'' is geschikt voor ouders en kinderen vanaf de
leeftijdsgroep van 4- 12 jaar oud met diabetes en/of overgewicht. Het doel van de ‘‘Life Style Carrousel’’ is dat we samen gaan
werken aan een gezondere leefstijl en een gezond gewicht bij Ouder & Kind met als ingang beweging & voeding
Sensorische Integratie Therapie
Kinderen leren door de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving of vanuit hun eigen lichaam. De verwerking van de informatie
gebeurt via de zintuigen. Bij problemen kan er sprake zijn van een overreactie op niet bedreigende prikkels of een onder reactie op
prikkels. Onze collega Annemiek Verhulst is gespecialiseerd in het behandelen van jonge kinderen met prikkelverwerking problemen
door middel van Sensorische Integratie Therapie.
Kinderyoga en Peuteryoga+ (Rotterdam & Gouda 2-12 jaar)
Kinderyoga helpt bij het verbeteren van de lichaamshouding en ademhaling en zorgt voor een verbeterde lichaamsbewustwording.
Het maakt het lichaam soepel & sterk en vergroot de concentratie en het lichaamsbesef. Zeker kinderen die moeite hebben met
ontspannen zijn gebaat bij Kinderyoga+ en Peuteryoga+. Onze collega Miranda Hagen volgt de opleiding Kinderyoga bij Helen
Purperhart en is bezig met het maken van een eigentijds kinderyoga avontuur waarin elementen van Walt Disney en de Lion King
zijn verwerkt. Deze lessen vullen de oorspronkelijke lessen mooi aan.
Schrijftherapie: Gaat het schrijven niet vanzelfsprekend bij kinderen door bijvoorbeeld schrijfkramp of een verkeerde penhouding of
een vloeiend handschrift. Onze Fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van jonge kinderen op het gebied van de fijne
motorische vaardigheden en schrijven.

Aanmelden is mogelijk via kinderfysio1a@gmail.com en via telefoonnummer; 0182-528141.

