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Kinderrevalidatie bij jonge kinderen 

 

Soms loopt de ontwikkeling van uw kind anders dan verwacht. Merkt u dat uw kind moeite 

heeft met bewegen, praten, denken, spelen, eten of drinken? Binnen Merem bieden wij een 

observatietraject en behandeling aan voor kinderen tot ongeveer 4 jaar. Tijdens het 

observatietraject bij Merem kijken, denken en onderzoeken we graag met u mee: 

hoe ontwikkelt uw kind zich op de vijf ontwikkelingsgebieden (leren, bewegen, spreken, 

spelen met anderen, jezelf kunnen verzorgen) ten opzichte van leeftijdsgenootjes? Wat 

betekent dit voor de ontwikkeling? Hoe kom je er achter wat je kind wél kan en hoe kun je dit 

verder ondersteunen en stimuleren? Wat zijn mogelijkheden voor de nabije toekomst en voor 

de langere termijn? 

 

De eerste afspraak is altijd bij de kinderrevalidatie-arts. Daarna kunnen er afspraken volgen  bij 

de orthopedagoog, de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de 

maatschappelijk werker. Vervolgens worden alle gegevens weergegeven in een verslag en met 

u besproken. Indien passend krijgt u een behandelaanbod en samen stellen we daaruit het 

vervolgtraject vast dat past bij uw hulpvraag.  

 

Aanbod: 

 

- Poliklinische behandeltraject  

Uw kind komt afhankelijk van de hulpvraag een aantal keer per week naar Merem. Samen met 

onze verschillende therapeuten werkt uw kind aan gerichte doelen,  die de ontwikkeling 

bevordert. U krijgt adviezen om hier thuis mee aan de slag te gaan. 

 

- Therapeutische peutergroep 

Merem heeft meerdere therapeutische peutergroepen in Hilversum, Almere en Lelystad, waar 

uw kind spelenderwijs binnen een veilige en pedagogische behandelsetting de mogelijkheid 

krijgt om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Zowel binnen de groepsetting als 

individueel wordt gewerkt aan doelen, samen met de verschillende betrokken therapeuten. De 

inhoud van de behandeling is afhankelijk van jullie vragen als ouder(s), de ernst van de 

achterstand, de aan-of afwezige symptomen en beperkingen en de leeftijd van uw kind. Met 

elkaar gaan we op zoek naar de capaciteiten en mogelijkheden van uw kind, zodat uw kind 

met kleine stapjes toewerkt naar meer zelfstandig functioneren. 



- Advies passende ondersteuning buiten Merem 

Wanneer wij denken dat uw kind andere zorg of begeleiding nodig heeft, kunnen wij advies 

geven over de mogelijkheden. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in de regio. 

Vaak blijft het kind daarbij onder controle van de revalidatiearts. 

 

Verwijzing  

Met een verwijzing van uw huisarts, consultatiebureau arts of medisch specialist, kan uw kind 

worden aangemeld bij de kinderrevalidatiearts van Merem. Tijdens dit eerste bezoek 

inventariseert de revalidatiearts de hulpvraag van het kind/ouder(s). 

Contactgegevens  

 

Voor locatie Lelystad kinderen kunt u contact opnemen met: 

Medisch secretariaat kinderrevalidatie 

Kwelder 2 

8224 CN LELYSTAD 

0320 – 230 616 

Voor locatie Almere kinderen kunt u contact opnemen met: 

Medisch secretariaat kinderrevalidatie 

Marathonlaan 5 

1318 ED Almere 

Tel. 036-5325540 

Voor locatie Hilversum kunt u contact opnemen met: 

Medisch secretariaat kinderen MSR 

Soesdijkerstraatweg 129 

1214 VX Hilversum 

Tel. 035-6881598



Een leven met meer 
mogelijkheden. 


