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INFORMATIEBROCHURE

PEDIATRISCHE 

KINESITHERAPIE

Joke Claes en Marianne De Smedt zijn 
kinesitherapeuten met een specialisatie in de 
pediatrie. Ze werken beide bij Kindercentrum De 
Groeitrap te Wilsele. 
Daarnaast zijn Joke en Marianne ook Bobath-
therapeuten met reeds heel wat jaren ervaring in het 
werken met kinderen met verschillende diagnoses: 
Cerebral Palsy, mucovisidose, voorkeurshouding, 
bronchiolitis, ontwikkelingsachterstand, screenen 
ontwikkeling bij prematuren, syndroom van down 
…



Waarom een 

pediatrisch 

kinesitherapeut 

raadplegen?

TARIEVEN

Consultatie follow-up prematuren (30 minuten):
Standaardtarief: € 45*
Tarief bij verhoogde tegemoetkoming: € 28,60*

Consultatie kinesitherapeutische evaluatie  
(60 minuten):
Standaardtarief: € 60*
Tarief bij verhoogde tegemoetkoming: € 28,60*

Tussenkomst mutualiteit:
Terugbetaling van € 16,77*
Terugbetaling bij verhoogde tegemoetkoming: € 26,10*

Ook belangrijk om te weten: 
• De duur van de consultaties is indicatief. 
• Onze kinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd.
• *Bovenstaande tarieven dateren van maart 2023. 

Mogelijk is een wijziging van toepassing op het 
tijdstip van boeking. 

Betaalmogelijkheden
Ter plaatse, rechtstreeks aan de kinesitherapeut, via 
Payconiq of cash. Het getuigschrift voor de terugbetaling 
wordt per post thuisbezorgd.

Afspraak maken/annuleren

Houd er rekening mee dat een afspraak enkel 
gemaakt kan worden op verwijzing van een 
kinderarts.

Raadpleging Pediatrie
T. 016/20.92.81

Gelieve bij annulatie minimaal 24u op voorhand telefonisch te 
verwittigen. Bij een afwezigheid zal de consultatie aangerekend 
worden.

Contactgegevens

Joke Claes
Marianne De Smedt
Website: www.degroeitrap.be 

Een pediatrisch kinesitherapeut observeert en 
evalueert de beweging van jouw kindje, en bekijkt 
of deze binnen de normale motorische ontwikkeling 
valt. Indien er sprake is van een vertraagde 
motorische ontwikkeling bekijken we samen met 
de artsen wat hiervan de oorzaak zou kunnen 
zijn, en welke stappen er nodig kunnen zijn om de 
motorische ontwikkeling verder te stimuleren. Zo 
proberen we ouders op weg te helpen om kinderen 
te laten groeien tot hun hoogste potentieel.

De kinderartsen zijn recent gestart met de uitwerking 
van heel wat zorgpaden voor hun patiënten, 
gaande van astma, huilbaby's, plasproblemen, 
constipatie tot de opvolging van prematuren, 
voedingsproblemen, ontwikkelingsachterstand en 
leerproblemen. Bij deze laatste vier zorgpaden 
botsen we naast de medische uitwerking vaak op 
een grote nood aan extra diagnostiek onder de 
vorm van kinesitherapeutisch of logopedisch bilan. 
Daardoor ontstond een samenwerking tussen 
de kinderartsen van het Heilig Hart Leuven en 
kindercentrum De Groeitrap.


