
                
 
Even voorstellen 
Ik ben Melanie Renaud en werk als kinderfysiotherapeut bij B&B Kidscare. Dit is een 
kinderfysiotherapiepraktijk met twee locaties. De ene locatie zit in de Werkhovenstraat 80 en de 
andere locatie zit op de Laan van poot 355a.  
Ik en mijn collega’s werken op verschillende basisscholen in Den Haag en wij merken dat dit voor alle 
partijen erg fijn is. Na de kerstvakantie zal ik elke maandag aanwezig zijn op de Meester 
Schabergschool. Ik zal kinderfysiotherapie geven aan de kinderen die dit nodig hebben.  
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Als de juf/meester denkt, of als u zelf denkt dat kinderfysiotherapie voor uw kind goed is, kunt u een 
toestemmingsformulier krijgen waarin u toestemt dat ik contact met u opneem. Het getekende 
formulier kunt u weer inleveren bij de juf/meester. Als ik het getekende formulier ontvang zal ik 
contact opnemen om een afspraak te maken voor de intake. De intake, de tussenevaluatie en de 
eindevaluatie vindt plaats met ouder en kind. De overige behandelingen zullen onder schooltijd 
plaatsvinden en hiervoor hoeft u dus niet aanwezig te zijn.  
 
Voor welke klachten kan mijn kind terecht bij de kinderfysiotherapeut op school? 
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegen voor kinderen van 0-18 jaar. 
Wij brengen het motorisch ontwikkelingsniveau in kaart en helpen zo nodig het kind om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen.  
Op school zal de kinderfysiotherapie met name gericht zijn op achterstanden in de grove en/of fijne 
motoriek maar andere hulpvragen zijn ook welkom.  
 
Denk aan bijvoorbeeld ontstaande indicatie: 

 Hypermobiliteit 

 Sportblessures 

 Ademhalingsproblematiek 

 Veelvuldig vallen 

 Angst  

 Achterstand grove motoriek (lopen, springen, klimmen en klauteren) 

 Achterstand fijne motoriek (knopen, knippen, kralen rijgen, veters strikken) 

 Problemen met schrijven / slecht leesbaar handschrift / traag / pijn bij schrijven 
 
Vergoeding vanuit verzekering 
Kinderen onder de 18 jaar hebben altijd 18 behandelingen vanuit de basisverzekering en er is geen 
verwijzing nodig van de huisarts.  



 
 
Als u vragen heeft met betrekking tot kinderfysiotherapie kunt u altijd mailen naar 
melanie@benbkidscare.nl of even langs het speellokaal lopen. 
 
 
Voor meer informatie over de praktijk kunt u kijken op www.benbkidscare.nl  
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