
KINDERTEAM
TOPZORG wij zijn er samen voor u

www.topzorgbeuningen.nl

Topzorg Kinderteam is een nauw samenwerkingsverband tussen logopedie, 
kinderfysiotherapie en psychologie. 

Problemen in de ontwikkeling van het kind zijn vaak niet op zich staand. Deze 
kunnen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden  voordoen, zoals fijne motoriek, 
grove motoriek, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-
emotionele ontwikkeling en/of problemen in de opvoeding.

Ligt de hulpvraag op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan overlegt het 
kinderteam hierover om u en uw kind de juiste hulp te kunnen bieden.

Aanmelden Topzorg Kinderteam?

Aalsterveld 
Psychologen

Zonnebloemveld 1
6641 TA Beuningen
Tel: 024-6754453
info@aalsterveldpsychologen.nl
www.aalsterveldpsychologen.nl

Logopediepraktijk 
Contessa Achterberg

Koningstraat 10
6641 KS Beuningen
Tel: 024-3482836
achterberg@
logopediebeuningen.nl
www.logopedieachterberg.nl

De Fysioo 
Kinderfysiotherapie

Zonnebloemveld 1
6641 TA Beuningen
Tel: 024-6750137
kinderfysiotherapie@defysioo.nl
www.defysioo.nl



Kinderpsychologie
Kinderpsychologie richt zich op het onderzoeken en 
behandelen van klachten  van jeugdigen van 0-18 jaar 
die belemmeringen ervaren in het dagelijks leven. In onze 
behandelingen sluiten wij aan bij de belevingswereld die 
bij de leeftijd past. 

U kunt hierbij denken aan:

 pesten of gepest worden
 agressief, brutaal en opstandig gedrag
 omgaan met echtscheiding, 
 zelfbeeldproblemen
 angsten

 omgaan met ADHD of autisme,
 slaapproblemen
 depressie en somberheid
 eet- of gewichtsproblemen

U kunt bij ons ook terecht voor voorlichting en advies.

 

Logopedie
Logopedisten houden zich  bezig met allerlei stoornissen op 
het gebied van de communicatie. Goed communiceren is 
een middel om contact te maken met andere mensen en 
om informatie uit te wisselen. 

Een  logopediste onderzoekt  en behandelt kinderen met 
problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. 

Ook kinderen met problemen in het aanvankelijk lees-
schrijfproces, stotteren en afwijkende mondgewoonten 
kunnen bij de logopediste terecht.

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie is een verbijzondering van het vak 
fysiotherapie. Kinderfysiotherapie is het spelenderwijs 
oefenen van zintuigen en motoriek. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de 
motorische, sensorische, neurologische en de 
orthopedische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar 
en behandelt kinderen die problemen ervaren thuis, op 
school en/of tijdens het sporten. 

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling, 
voorlichting en advies.


