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Therapeutische Peutergroepen
Door beperkingen in hun motoriek en spel kunnen sommige kinderen
niet naar de gewone peuterspeelzaal of hebben zij daarnaast meer
nodig dan de peuterspeelzaal kan bieden.
Deze kinderen hebben vaak extra begeleiding en therapie nodig, zoals
fysiotherapie,ergotherapie en logopedie.
De therapeutische peutergroepen in Beetsterzwaag en Leeuwarden
bieden gespecialiseerde opvang en revalidatie voor jonge kinderen die
door van uiteenlopende redenen een ontwikkelingsachterstand hebben.

Doelgroep
De therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen
• in de leeftijd van ca. 1,5 tot 4 jaar
• met motorische problemen, waardoor zij beperkt worden in hun 		
bewegen.
• met een ontwikkelingsachterstand door een combinatie van 		
problemen op het gebied van motoriek, communicatie, spel, eten
en drinken en/of gedrag.
• waarbij sprake is van een duidelijke leerbaarheid in wisselwerking
met de omgeving.

Doel
Het doel van de therapeutische peutergroep is het bieden van een
omgeving waarbinnen het kind gestimuleerd wordt om zijn
mogelijkheden tot bewegen, spel, communicatie, eten en drinken
optimaal te ontwikkelen.
Om te komen tot een optimale gezamenlijke begeleiding en stimulering
van het kind, is afstemming met de ouders hierbij van groot belang.
Een ander belangrijk doel is het komen tot een weloverwogen advies
voor vervolgonderwijs vanaf het 4e jaar.
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Globale inhoud van de behandeling
Een kind wordt in overleg met het behandelteam een aantal
dagdelen geplaatst.
Deze dagdelen verlopen volgens een vaste structuur met daarin
therapie en aandacht voor begeleid spel en vrij spel.
Gezien de jonge leeftijd van de kinderen en hun kwetsbaarheid wordt
binnen het activiteitenprogramma veel aandacht besteed aan het
creëren van een veilige, overzichtelijke omgeving.

Samenstelling van het team
Het interdisciplinaire behandelteam dat kinderen en ouders begeleidt
bestaat uit een revalidatiearts, groepsleiding, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, een muziektherapeut,
maatschappelijk werker, orthopedagoog en een psycholoog.

Aanmelding en verwijzing
Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de therapeutische
peutergroep is een beoordeling door een revalidatiearts nodig.
De huisarts of medisch specialist kan verwijzen naar het specialisme
revalidatie.

Voor meer informatie:
Revalidatie Friesland
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
(T) 088 580 1580
www.revalidatie-friesland.nl
Locatie Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
(T) 088 580 15 81
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Contact en locaties
Contact algemeen
088 580 15 80
info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
088 580 15 80

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
088 580 15 87

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
088 580 15 81

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
088 580 15 89
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
088 580 15 90
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
088 580 15 80.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
088 580 15 82
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
088 580 15 83
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
088 580 15 84
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
088 580 15 85
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
088 580 15 86
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
088 580 15 88
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

