Kinderfysiotherapeutische
begeleiding op de Neonatologie

Inleiding
Uw baby is opgenomen op de afdeling Neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis
(JKZ). De kinderarts heeft in overleg met u aan de kinderfysiotherapeut gevraagd de
bewegingen van uw pasgeboren baby te observeren.
Problemen rond de geboorte kunnen de motorische ontwikkeling – het bewegen –
beïnvloeden. Het betreft bijvoorbeeld een kind dat te vroeg geboren is, of te licht in
gewicht is voor de zwangerschapsduur. Zuurstofgebrek of een langdurige infectie kunnen
ook een reden zijn voor kinderfysiotherapeutische begeleiding.
Waarom kinderfysiotherapeutische begeleiding?
Uw baby krijgt kinderfysiotherapeutische begeleiding om eventuele motorische
ontwikkelingsproblemen in een vroeg stadium op te sporen. De motorische ontwikkeling
wordt zo goed mogelijk gevolgd, gestimuleerd en daar waar nodig is, bijgestuurd.
Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut observeert het bewegen en de houding van uw baby. Zij
observeert de houding tijdens het liggen in de couveuse of in het bedje. Ook observeert
zij de bewegingen en de reacties van uw baby tijdens verschillende
verzorgingsmomenten, zoals bij het baden, aankleden, uitkleden, oppakken, op schoot
nemen en voeden.
Naar aanleiding van de observatie geeft de kinderfysiotherapeut zo nodig adviezen over
ligging en houding aan u en de verpleegkundigen.
Wanneer kinderfysiotherapeutische begeleiding?
Fysiotherapeutische begeleiding vindt in overleg met u en de verpleging plaats.
De kinderfysiotherapeut houdt daarbij rekening met de vaste verzorgingsmomenten van
uw baby, om onnodig storen te voorkomen.
Zij probeert de tijd zo te plannen dat zij ook samen met u uw baby kan observeren. Om de
continuïteit van zorg aan uw baby te waarborgen worden het tijdstip van een volgend
bezoek en de eventuele adviezen in het verpleegdossier op het kinderfysiotherapieblad
opgeschreven.
Na ontslag uit het ziekenhuis
Aan de hand van de observatie en uw eventuele hulpvraag wordt met u besproken of
vervolg van kinderfysiotherapeutische begeleiding poliklinisch wenselijk is.
Op de gecorrigeerde leeftijd van 3 à 3 ½ maand wordt uw toestemming gevraagd om een
video-observatie van 3 minuten te maken. De video wordt opgenomen tijdens een
poliklinische behandeling op de afdeling Kinderfysiotherapie. Met behulp van deze video
wordt de manier van bewegen vastgelegd; dit zegt iets over de motorische ontwikkeling
op dat moment en in de toekomst.
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Afspraak
Poliklinische afspraken op de afdeling Kinderfysiotherapie van het JKZ worden zoveel
mogelijk gecombineerd met andere poliklinische afspraken in het ziekenhuis.
Als de afstand naar het ziekenhuis te belastend is voor uw kind en u, wordt naar een
mogelijkheid van kinderfysiotherapie bij u in de buurt gezocht.
Vragen
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u de behandelend kinderfysiotherapeut bereiken via
de verpleegkundige van de afdeling Neonatologie, of via telefoonnummer (070) 210 7431.
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