
Anders
voortbewegen
Als uw kind zich anders ontwikkelt



Anders voortbewegen
De meeste kinderen ontwikkelen zich grotendeels via hetzelfde patroon; ze 
doorlopen alle ‘mijlpalen’ als rollen, kruipen, staan en lopen in ongeveer hetzelfde 
tempo. Maar wat als uw kind zich anders ontwikkelt? Wat als uw kind niet kruipt, 
maar op de billen schuift? Of wat als het gaat lopen, het op de tenen loopt of met 
de voeten naar buiten of naar binnen loopt? 

Billenschuiven, tenenlopen, voeten naar binnen of buiten….
Er zijn verschillende voortbewegingsvormen die afwijken van hoe een kind zich 
normaal gesproken in zijn ontwikkeling voortbeweegt. Zo zijn er kinderen die in 
plaats van kruipen op hun billen gaan schuiven. Sommige kinderen lopen bij alles 
wat ze doen op hun tenen. Andere kinderen lopen met hun voeten naar binnen 
of juist naar buiten. Alle voortbewegingsvormen kunnen problemen geven, waar 
kinderen in hun ontwikkeling mogelijk tegenaan lopen. Zo kan een billenschuiver 
moeite hebben om van de ene in de andere houding te komen en leren deze 
kinderen vaak pas later te staan en te lopen.  Een tenenloper kan last hebben van 
een verkorting van de kuitspier en moeite ondervinden met rennen, hinkelen, 
springen of evenwichtsactiviteiten. Een kind dat met zijn voeten naar binnen loopt 
zal vaker vallen, doordat het over zijn eigen voeten struikelt. 

Is het erg?
Voor de diverse voortbewegingsvormen zijn verschillende oorzaken mogelijk, die 
variëren in mate van ernst. Vaak is de oorzaak onschuldig en kun je het kind gewoon 
lekker op zijn eigen manier laten bewegen en ontwikkelen. In andere gevallen is 
verder onderzoek en eventuele behandeling aangewezen. 

Kinderfysiotherapie!
Bij Kinderfysiotherapie Leeuwarden zijn we gespecialiseerd in het beoordelen 
en analyseren van bovengenoemde voortbewegingsvormen. Op basis van deze 
informatie kan in overleg met u besloten worden of er een indicatie is voor 
kinderfysiotherapeutische behandeling.  

Kinderfysiotherapie Leeuwarden 
Kijken naar wat uw kind kan en nodig heeft – Ieder kind is uniek – Maatwerk 
– Gekwalificeerde kinderfysiotherapeuten – Gespecialiseerd in beweging en 

ontwikkeling – Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling – Geen wachtlijst 
– Bijna altijd volledig vergoed uit de basisverzekering

Kinderfysiotherapie Leeuwarden

Kwartelstraat 36

8916 BN Leeuwarden

058 - 213 77 50

info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl

www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl
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