
ERGOTHERAPIE VOOR KINDEREN
De ontwikkeling van een kind is niet altijd vanzelfsprekend. Door een
aangeboren afwijking, een trauma of ten gevolge van een ziekte kan een
kind belemmerd worden in het dagelijkse functioneren. Problemen in de 
ontwikkeling zijn niet altijd duidelijk aanwijsbaar, een lichte achterstand 
zonder bekende oorzaak komt regelmatig voor. Een kind kan bijvoorbeeld  
problemen ervaren op het gebied van zelfredzaamheid, bewegen (motoriek), 
spelvaardigheid (samenspel) en/of schoolvaardigheid.

De kinderergotherapeut behandelt kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, problemen in de sensorische 
informatieverwerking, sociaal-emotionele problemen en 
kinderen met communicatieve, fysieke of cognitieve problemen. 

Irmgard Odijk
Irmgard Odijk heeft reeds 23 jaar werkervaring en is gespecialiseerd in 
zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek, revalidatie blinden en 
slechtzienden, ADHD, autisme, hooggevoeligheid, verstandelijke en/of 
lichamelijke (ernstige) beperking(en). 

Bel vrijblijvend: 06-24588158
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Met welke vragen kunt u naar een kinder-ergotherapeut?
• Moeilijkheden in zelfverzorgingstaken: het aan- en uitkleden, werken met 

knopen en ritsen, veters strikken, eten en drinken, tandenpoetsen, naar het 
toilet gaan.

• Schrijfproblemen: een slordig handschrift, onjuiste pengreep, pijn of 
 tempo problemen.
• Moeite met knutselen, knippen, kleuren, plakken.
• Moeite met zitten, liggen en in- of doorslaapproblemen.
• Zintuigverwerkingsproblematiek. Onder- of overgevoeligheid voor een of 

meerdere zintuigsystemen als geluid, licht, tast, evenwicht.
• Problemen met alertheid en aandacht, moeite met concentreren. 
• Problemen met opruimen, zoeken, plannen, organiseren. 
• Onhandige motoriek; vallen, struikelen, omstoten.
• Problemen met veilig, zelfstandig, verkeersdeelnemer zijn, fi etsen, reizen met 

het openbaar vervoer, taststoktraining.
• Advies over verkrijgen van hulpmiddelen en aanpassingen voor thuis en op 

school.

Werkwijze
Behandeling en observatie vindt in mijn praktijk plaats of (deels) thuis, op 
school, op de BSO of op het KDV.

Kinderergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzeke-
ring. Zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk biedt ook adviezen, trainingen en workshops 
voor leerkrachten, groepsleiding en andere zorgprofessionals. Dit geldt ook 
voor het screenen en adviseren van groepen kinderen op het gebied van 
kleutervaardigheden, het (voorbereidend) schrijven en de zit- en werkhouding. 
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