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Kinderfysiotherapeuten: Lianne Bosma-Jansen, Marloes Meurs en Linda Patist-Heijnemans.
Logopedisten: Sylke Korn en Eveline Duursma.
Ergotherapeuten: Nienke Roorda en Mieke de Jonge.

Onze ervaringen met eerstelijns kindertherapeuten Groningen, EKG, zijn erg goed.
Onlangs is bij onze dochter de ernstige progressieve ziekte SMA gediagnosticeerd.
Sindsdien hebben we contact met EKG. In eerste instantie hebben wij fysiotherapie
aangevraagd en dat contact verliep erg prettig. Wij werden door de fysiotherapeut in contact
gebracht met de logopedist en de ergotherapeut naar aanleiding van onze verhalen over
onze dochter. De therapieën werden snel ingezet, wat erg prettig is wanneer je een kind hebt
dat daar zoveel behoefte aan heeft en daar veel baat bij kan hebben.
Het gegeven dat bij EKG de lijnen tussen de verschillende therapeuten kort zijn door het
samenwerkingsverband, maakt dat de informatie over onze dochter gedeeld wordt door de
therapeuten.
Onze ervaring met EKG is dat we door hen als ouders bij de hand genomen worden, in een
zeer ingrijpende en omvangrijke fase in het leven van ons kind. Zij ondersteunen en
begeleiden ons in deze 'nieuwe wereld’ waarin we plotseling terechtgekomen zijn en waarin
we de wegen zelf niet weten te bewandelen. Met veel gedrevenheid en enthousiasme en
veel oog voor ons kind, voelen wij ons door de therapeuten van EKG gesterkt, gestimuleerd
en gesteund in deze heftige periode in ons leven als gezin.
Ouders van J.

Wij hebben Mieke als ergotherapeute leren kennen toen Lucas ongeveer 1 jaar oud was.
Lucas is onze middelste zoon van 4 jaar en hij heeft het Downsyndroom. Mieke komt elke
week langs om Lucas allerlei vaardigheden te leren. Zo heeft ze toen Lucas wat jonger was,
hem geleerd om zelf op zijn kinderstoel te gaan klimmen en zitten. Nu Lucas sinds kort een
aantal ochtenden naar een reguliere basisschool gaat, leert Lucas voornamelijk de schoolse
vaardigheden van haar, van het goed vasthouden van een potlood tot het knippen met een
schaar, of het op je beurt wachten bij een spelletje tot aan het zelf aan- en uitkleden. Ze doet
dit op een leuke speelse manier, zodat Lucas het niet erg vindt om een half uurtje te moeten
‘werken’. Mieke helpt Lucas maar ook ons als ouders. Door haar ervaring met kinderen met
een verstandelijke beperking kunnen we met allerlei vragen bij haar terecht. We zijn dan ook
blij dat Lucas haar als ergotherapeut heeft en willen deze hulp daarom echt niet missen.
De ouders van Lucas, november 2011
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