
 

 

 

 

 

 

KINDER PARAMEDISCH CENTRUM ECHT- SOCIALE KAART 
 

 

 

Discipline Naam E-mailadres Telefoonnummer Aandachtsgebieden 

Kinderdiëtetiek Sandra 

Dirchs 

Truus 

Timmermans  

info@dietist-echt-

susteren.nl 

 

0475-470333  Volwaardige en gezonde voeding incl. berekening van de 

voeding. 

 Intoleranties (KMEA) 

 Buikklachten  

 Onder- en overgewicht 

 Slechte eters 

 Bij gebruik medicatie bijv. bij ADHD 

 Aanvragen medische voeding 

Kinderergotherapie Karin Gielen  

 

 k.gielen@ergoml.nl 

 

 06-45602491  Gedrags- en ontwikkelingsproblemen ten gevolge van 

problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking. (bijv. 

ontroostbaar, veelvuldig huilen, (in)slaapproblemen, 

voedingsproblemen, niet tot spelen komen, inactief zijn, raakt 

overstuur van geluiden, raakt onrustig/van streek tijdens de 

verzorging, concentreren. 

 Onderzoek naar: prikkelgevoeligheid, prikkel zoekend, 

zwakke prikkelregistratie, prikkel vermijdend.  

 Fijn motorische problemen (bestek hanteren, potlood 

vasthouden, jas aantrekken, sluitingen hanteren.) 

Kinderfysiotherapie Rachel 

Keulen 

info@paramedisch-
centrum-echt.nl 

 

 

 

0475-483092  Voorkeurshouding 

 Motorische ontwikkelingsachterstand 

 Billenschuiver 

 Prematuren 

 Tenenloper 

 Problemen met grof motorische vaardigheden, zoals hinkelen, 

huppelen, rennen, fietsen, enz. 

 DCD, ADHD, Autisme 

 Houdingsproblemen 

 Rugklachten, Scoliose 

 Blessures 
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Kinderlogopedie Mariëtte van 

Houtem 

Marlou 
Verwijlen 

Sanne van 

Kessel 

info@logopedie-

echt-maasbracht.nl 

  

0475- 342393  Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen van 0-2 jaar 

(Preverbale logopedie) 

 Spraakproblemen 

 Taalproblemen (begrip en productie) 

 Afwijkend mondgedrag 

 Gehoorproblemen 

(Kinder)podotherapie Manja 

Niessen 

Nathalie 

Janssen 

info@foot-vision.nl 

 

0475-430481  (Pijn)klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen, rug als 

gevolg van afwijkende voetstand.  

 Struikelen, moeilijk lopen als gevolg van afwijkende 

voetstand. 

 Afwijkende stand van de tenen. 

 Nagelproblemen 

 Schoenadvies 

Pedagogiek en 

Psychologie 

Kim Tijchon info@tijchon.nl  06-52047504  Gedragsproblemen (druk gedrag, driftbuien, liegen, agressief 

gedrag) 

 Emotionele problemen (angsten, laag zelfbeeld, weinig 

zelfvertrouwen, depressie) 

 Sociale problemen (erg verlegen, geen vriendjes hebben, 

gepest worden of pesten) 

 Ontwikkelingsproblemen (hechtingsproblemen, autisme, 

ADHD) 

 Specifieke problemen (broekplassen, broekpoepen, 

slaapproblemen) 

 Faseproblemen (bijvoorbeeld identiteitsproblemen in de 

puberteit) 

 Gezinsproblemen (veel ruzie, moeizame communicatie) 

 Opvoedingsproblemen (pedagogische onmacht) 

 Denk ook aan traumabehandeling (EMDR) bijvoorbeeld na 

een traumatische bevalling.  
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