Wij geloven in een samenleving waarin alle kinderen kunnen participeren, met
al hun talenten en ondanks hun verschillende beperkingen
Het JKF Kinderfonds organiseert samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting
op 8 juni 2022 een congres in Musis Sacrum, getiteld ‘Kansen voor participatie’.
Het congres is ook via een livestream te volgen. De accreditatie is aangevraagd.
In de ochtend delen een aantal deskundige specialisten de laatste kennis op het
gebied van de kinderrevalidatie met u.
De sprekers zijn onder andere prof. dr. Annemieke Buizer, prof. dr. Raoul Engelbert
en prof. dr. Jan-Willem Gorter en de winnaar van de JKF/ KFA Kinderrevalidatieprijs
2018, drs. Mascha Legel presenteert de resultaten van het winnende project
Beeldtaal!
In de middag vindt er een interactief symposium plaats onder leiding van de VRA
voor iedereen die betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een kennisnetwerk in de
kinderrevalidatie.
Daarnaast zullen vele succesvolle, lopende projecten gepresenteerd worden in de
vorm van pitches en worden producten getoond in diverse stands.
Tijdens het congres wordt de JKF/KFA Kinderrevalidatieprijs 2022 van
€ 60.000 uitgereikt aan het beste en meest originele onderzoeks- of projectvoorstel.
THEMA VAN DE JKF/KFA KINDERREVALIDATIEPRIJS 2022 IS
‘KANSEN VOOR PARTICIPATIE’
Wij nodigen iedereen uit die zich aangesproken voelt door dit thema om een voorstel
in te dienen vóór 15 april 2022.
Daarnaast willen het JKF Kinderfonds en Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting ook
aan alle (pas afgestudeerde) studenten, aankomend revalidatieartsen, ingenieurs,
logopedisten, pedagogen en fysiotherapeuten een podium bieden. Wij nodigen hen
van harte uit om hun onderzoek, idee of product aan te leveren in de vorm van een
posterpresentatie/ pitch/ vlog via projecten@jkfkinderfonds.nl
De drie beste pitches worden tijdens het congres beloond met de JKF/KFA
Posterpresentatieprijs en de genomineerden krijgen de mogelijkheid om de pitch
tijdens het congres te presenteren.
Op de website van het JKF Kinderfonds vindt u alle informatie over de
JKF/ KFA Kinderrevalidatieprijs 2022, de JKF/ KFA Posterpresentatieprijs 2022 en
het aanmelden voor het JKF/KFA Congres.

