
Spelenderwijs
leren bewegen

Verwijzing en vergoeding
Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die 
signaleren dat een kind motorische problemen 
heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts 
(consultatiebureau-arts of schoolartsendienst), 
kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren 
of een kind in zijn motorische ontwikkeling 
belemmerd wordt. 

U kunt ook zonder verwijzing bij de kinder-
fysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een 
geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de 
kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de 
zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis  
of informeer er naar bij uw zorgverzekeraar.

MOOR kids is aangesloten bij de klachtenregeling van 
Het Keurmerk Fysiotherapie.

Op alle diensten van de 
praktijk zijn de algemene
voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn te vinden op de 
website en in de praktijkmap.

MOOR KIDS
kinderfysiotherapie

Postadres
Koperslagerstraat 19
8043 EL Zwolle

T Algemeen 038 - 420 4737
T Dronten 0321 - 33 7 644
T Urk 06 - 53 969 818

E info@moor-kids.nl
I www.moor-kids.nl

locaties:
Zwolle - Hattem - Epe - Wezep - Elburg - Nunspeet
Oldebroek - Dronten - Biddinghuizen - Swifterbant -
Urk - Emmeloord - Lelystad - Amersfoort-Vathorst

Wilt u weten waar de locaties van MOOR kids zich
bevinden en wat de openingstijden zijn? Of wilt u
meer informatie over onze werkwijze?
Kijk dan op onze website.

www.moor-kids.nl

MOORkids-3luikfolder-okt2017.indd   1 30-10-17   20:20



Visie
Het team van MOOR kids zal zorg dragen voor 
een kwalitatieve en efficiënte manier van werken 
gericht op de zorgvraag van het kind en de ouders. 
Het behandelproces zal continue aan verbeteringen 
en vernieuwingen onderhevig zijn, zodat optimaal 
zal kunnen en blijven voldoen  aan de (nieuwe) 
hulpvragen en verwachtingen van de cliënten. 

Kwaliteit
MOOR kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie, 
waar de kwaliteit van de zorg voor uw kind centraal 
staat. MOOR kids heeft de certificering tot PLUS 
praktijk met succes behaald. Deze certificering  
zorgt er voor dat u er zeker van kunt zijn dat uw  
kind bij MOOR kids de beste zorg krijgt. Het zijn  
van PLUS praktijk betekent ook dat wij continue  
“in beweging zijn” en naar de toekomst kijken,  
zodat de kinderfysiotherapeutische zorg voor  
uw kind ook de beste zal blijven!

Spelenderwijs leren bewegen
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen 
en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna 
ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het 
langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit 
kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. 
Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde 
vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze 
moeten leren met minder mogelijkheden zo 
optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen 
kunnen baat hebben bij behandeling door de 
kinderfysiotherapeut van MOOR kids.

Uw kind in deskundige handen
Het team van MOOR kids is gespecialiseerd in  
het onderzoeken en behandelen van kinderen  
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 
De kinderfysiotherapeuten van MOOR kids hebben 
allemaal, na het behalen van het basisdiploma 
Fysiotherapie, de post-HBO specialisatie 
Kinderfysiotherapie afgerond of zijn daar mee bezig. 
Daarnaast zijn wij allemaal ingeschreven in het BIG 
register en in Het Keurmerk Fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut van MOOR kids observeert, 
onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voor-
lichting en advies. De kinderfysiotherapeut werkt 
altijd volgens een behandelplan; waar nodig in 
overleg met andere disciplines, zoals de arts, 
leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Specialisatie
Naast de reguliere kinderfysiotherapeutische 
behandeling, hebben we ons binnen MOOR kids 
op een aantal gebieden gespecialiseerd.
•  Kinderfysiotherapeutische behandeling van 

motorische schrijfproblemen
•  Asymmetrische zuigelingen en Plagiocephalometrie  
  Behandelen van voorkeurshoudingen en meten  

van schedeltjes
•  Developmental Coordination Disorder (DCD) en 

Neuromotor Task Training (NTT) Kinderen met 
een motorische ontwikkelingsstoornis en hun 
behandeling/coaching

• Neurorevalidatie bij kinderen

MOOR kids is in haar proces naar het bieden van  
de beste totale zorg voor uw kind, constant op zoek 
naar producten die meer bieden dan alleen kinder- 
fysiotherapie. 

COOL 2B Fit
Een programma dat zich richt op leefstijlverandering 
voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 
8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers. 
Meer informatie ook via www.cool2bfit.nl 

Fitkids
Fitkids is hét fitness- en oefenprogramma voor  
kinderen van zes tot achttien jaar met een chroni-
sche ziekte, beperking of langdurige aandoening. 
Meer informatie ook via www.fitkids.nl 

MOOR kids is een praktijk voor kinder-
fysiotherapie met inmiddels 17 vestigingen. 
Het team van MOOR kids bestaat uit jonge 
enthousiaste mensen die zeer bewust gekozen 
hebben voor het vak kinderfysiotherapie en  
hun vak met passie uitvoeren.
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