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Lelystad, 19 januari 2021

Geachte lezer,
De komende periode gaat er binnen Kinderergotherapie in Beweging het een en ander veranderen.
De afgelopen jaren is de praktijk uitgegroeid tot een kinderergotherapiepraktijk met meerdere
therapeuten. Helaas wordt het steeds lastiger om goede kinderergotherapeuten te vinden en wordt
direct starten met een behandeltraject steeds lastiger. Daarnaast blijven de lonen erg achter in de
zorg waardoor het gezond houden van een bedrijf steeds uitdagender wordt door de hoge lasten.
Om deze reden heeft de praktijk altijd gewerkt met kinderergotherapeuten die al een eigen praktijk
hadden, omdat zij flexibel inzetbaar zijn. Helaas is het in de huidige markt nagenoeg niet mogelijk om
nieuwe kinderergotherapeuten te vinden, laat staan te behouden. De wetgeving voor zelfstandigen
en de regels vanuit de zorgverzekering worden steeds lastig en is er veel onduidelijkheid over hoe dit
in de toekomst vorm krijgt.
Dit samen genomen levert een enorm hoge werkdruk op. Daarom heeft Linda Hölzel, de eigenaar van
Kinderergotherapie in Beweging, besloten om op een andere manier de praktijk voort te gaan zetten.
Met haar voornaamste reden, haar gezondheid en werkplezier. Linda kan zich dan volledig richten op
het behandelen van kinderen en hoeft minder haar focus te leggen op randzaken.
Linda heeft besloten om te stoppen met het inhuren van aanvullende kinderergotherapeuten. Zij zal
als éénmanspraktijk Kinderergotherapie in Beweging voort zetten. Vanaf de 1 mei 2022 stopt de
locatie op de Botter. Er zal een nieuwe, kleinere, praktijkruimte gecreëerd worden bij Linda aan huis.
Dit betekent dat Denise Kruijt per 1 mei 2022 stopt met de behandelingen op locatie Botter. Denise
zal de behandelingen op schoollocaties nog voort zetten tot de zomervakantie. Vanaf 18 juli 2022 zal
zij volledig stoppen bij Kinderergotherapie in Beweging. Dit betekend daarmee ook dat er vanaf het
nieuwe schooljaar geen kinderergotherapie meer verzorgd kan worden op scholen.
Locatie Raeger is per 1 januari 2022 gestopt in verband met een onwerkbare situatie door de door
hun opgelegde coronamaatregelen. Voor locatie Kinderkliniek en locatie Shri Ganesha zullen er geen
veranderingen optreden.

Wat betekent dit voor uw kind, de kinderen op uw school of kinderen waarbij u betrokken bent?
Denise zal er naar streven om de behandeling van uw kind af te ronden voor haar vertrek. Vanaf de
voorjaarsvakantie zal Denise geen nieuwe kinderen in behandeling nemen op praktijklocatie Botter
en vanaf de meivakantie stopt zij met het starten van behandelingen op de scholen zodat deze tijdig
worden afgerond. Kinderen die in of na de zomervakantie nog Kinderergotherapie nodig hebben,
worden overgedragen aan Linda en kunnen bij haar in de nieuwe praktijk de behandeling vervolgen.
Deze nieuwe situatie zal betekenen dat er mogelijk langere wachtlijsten ontstaan binnen de praktijk.
Uiteraard vinden wij dit heel vervelend maar het goed en zorgvuldig behandelen van de kinderen
staat bovenaan naast het welzijn van de kinderergotherapeuten. Daarom zijn deze keuzes nodig.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen, dan kunt u bellen naar
0320 416 402 of mailen naar info@kinderergotherapieinbeweging.nl
Met vriendelijke groet,
Linda Hölzel namens team Kinderergotherapie in Beweging

