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juni 2006
1. De verschillende ruimten; totaal oppervlak bij voorkeur 60 m²
1.1 Entree en garderobe
1.2 Wachtkamer
1.3 Patiëntentoilet, met toiletverkleiner, opstapje en bij voorkeur “nursery”
1.4 Personeelsverblijf annex kantoor
1.5 Behandelruimte
ad 1.1 t/m 1.4 zie richtlijnen praktijkruimte fysiotherapie
2. Behandelruimte (1 behandelaar)
a. totaal bij voorkeur 40 m²
b. goed regelbare temperatuur tot 25 C, tochtvrij
c. afgeschermde radiatoren
d. beveiligde stopcontacten
e. rustige basiskleurstelling, het materiaal is kleurrijk
f. anti-schimmel, stofvrije, goed te reinigen en goed geïsoleerde vloer
g. gladde, stofvrije wanden
3. Inrichting behandelruimte
a. extra brede behandeltafel, bij voorkeur in hoogte verstelbaar
b. tafel en stoel, hoogte aan te passen aan peuter, kleuter, schoolkind, tiener
c. opbergruimte voor groot en klein oefenmateriaal
4. Materialen
Algemeen:

a. splintervrij en gifvrij
b. goed te reinigen

Specifiek:

a. testmateriaal voor alle leeftijden
b. oefen- en speel-leer materiaal voor ontwikkeling van functionele grof- en
fijnmotorische vaardigheden, geschikt voor de leeftijdscategorieën:
0 – 2 jaar
2 – 4 jaar
4 – 8 jaar
8 – 12 jaar
12 – 19 jaar
met voldoende variatiemogelijkheid
Voor verdere specificatie, zie bijlage “oefen– en speelleermateriaal”
c. videocamera
d. bij voorkeur cassetterecorder, evt. dictafoon

Bijlage Oefen- en Speelleermateriaal
behorend bij ‘richtlijnen inrichting praktijk kinderfysiotherapie’, nota NVFK mei 1996

0 – 2 jaar

o.a.
speelmat, korrelmatrasjes, kussens, wiggen, oefenrol, hangmat,
schommel, ballen in diverse maten, rammelaars, knuffel, muziekdoosje,

kubusblokken, ringtoren, vormendoos, insteekpuzzel, trekbeest, duwkar,
loopfietsje, driewieler
2 – 4 jaar

o.a.
zie boven èn: oefenmatten, grote oefenrol, kruiptunnel, sjouwkistjes en
sjouwplank, paalkoppen, hoepels, pittenzakjes, werpringen, blokken in diverse
maten, minitrampoline, klim- en klautertoestel, gymnastiekbank, grote en
kleine wiebelplank, groffe puzzels en kralen, dikke kleurpotloden,
knikkerbaan, timmerplank, opzetvormen, lichaamsschema- en ritmiekoefenmateriaal

4 – 8 jaar

o.a.
zie boven èn: kegels, werpringen, skippybal, step, fiets,
voetbal/basketbal, oefentol, rola, pedalo, groot en klein springtouw, puzzels,
kralen, insteekmozaïek, kralenplank, oefensluitingen, schrijfmaterialen in alle
vormen en maten en pengrips hiervoor, oefenbladen, schoolbord

8 – 12 jaar

zie boven, moeilijker oefenvormen

12 – 19 jaar

zie boven, moeilijker oefenvormen

