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• als motorische problemen het bewegen
beperken.

In deze folder leest u meer over therapeutische

• als er sprake is van een ontwikkelingsachter-

peutergroepen en is bestemd voor de profess-

stand door een combinatie van problemen op

ional.

het gebied van motoriek, communicatie, spel,
eten en drinken en/of gedrag.

Door beperkingen in hun motoriek en spel kunnen sommige kinderen niet naar de gewone

Doel

peuterspeelzaal. Deze kinderen hebben vaak
extra begeleiding en therapie nodig, zoals fysio-

Het doel van de therapeutische peutergroep is

therapie, ergotherapie en logopedie. De thera-

het bieden van een omgeving waarbinnen het

peutische peutergroepen in Beetsterzwaag en

kind gestimuleerd wordt om zijn mogelijkheden

Leeuwarden bieden gespecialiseerde opvang

tot bewegen, spel, communicatie, eten en drin-

en revalidatie voor jonge kinderen die door uit-

ken optimaal te ontwikkelen.

eenlopende redenen een ontwikkelingsachterstand hebben.

Om te komen tot een optimale gezamenlijke
begeleiding en stimulering van het kind, is

Doelgroep
De therapeutische peutergroepen zijn bedoeld
voor kinderen van ongeveer 1,5 tot 4 jaar:

afstemming met de ouders van groot belang.

Een ander belangrijk doel is om tot een wel-

Samenstelling van het team

overwogen advies te komen voor vervolgonderwijs vanaf het vierde jaar.

Het interdisciplinaire behandelteam dat kinderen en ouders begeleidt, bestaat uit een revali-

Globale inhoud van behandeling

datiearts, groepsleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, een muziekthera-

Een kind wordt in overleg met het behandel-

peut, maatschappelijk werker, orthopedagoog

team een aantal dagdelen in een therapeuti-

en een psycholoog.

sche peutergroep geplaatst. Deze dagdelen
verlopen volgens een vaste structuur met daar-

Aanmelding en verwijzing

vrij spel. Gezien de jonge leeftijd van de kin-

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in

deren en hun kwetsbaarheid wordt binnen het

de therapeutische peutergroep is een beoorde-

activiteitenprogramma veel aandacht besteed

ling door een revalidatiearts nodig. De huisarts

aan het creëren van een veilige, overzichtelijke

of medisch specialist kan verwijzen naar het

omgeving.

specialisme revalidatie.

Meer informatie
088 580 1580
info@revalidatie-friesland.nl
www.revalidatie-friesland.nl
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