Nieuwsbrief DACD
DACD congres save the date
Eindelijk is het weer zo ver, na een aantal jaren
afwezigheid zal er in 2021 weer een DACD
symposium zijn. Het thema is Revalidatie of
Stimulatie: Samen voor Kinderen met Ernstige
Meervoudige Beperkingen! Het congres zal
tenminste deels fysiek plaatsvinden als de regels
dat toelaten, op Vrijdag 15 oktober 2021.
Locatie: RadboudUMC Experience center Nijmegen.
Meer info volgt, maar schrijf deze datum alvast in
uw agenda!
Dit jaar willen we specifiek de samenwerking
benadrukken tussen zorgprofessionals die werken
met kinderen/jong volwassenen met EMB.
Onderwerpen en thema’s van plenaire lezingen en
workshops:
- Erfelijke en aangeboren aandoeningen;
samenwerking rondom kinderen met EMB
- ‘Wij zien je wel’ en ouderondersteuning
- Fysieke fitheid
- Gedrag van kinderen met EMB
- Transculturele aspecten bij de behandeling van
kinderen met EMB
- Samen beslissen met en over kinderen met EMB
- Geschiktheid van meetinstrumenten bij EMB
- Communicatieve ontwikkeling van kinderen met
EMB
Doelgroepen:
• Paramedici
• Artsen Verstandelijk Gehandicapten
• Revalidatiearts
• Kinderartsen
• Gedragsdeskundigen
• en alle andere geïnteresseerden

Nieuwe website online
Omdat wij vonden dat de oude DACD website en
het logo wel een opfrisbeurt konden gebruiken
hebben we deze vernieuwd. De informatie op de
website is weer helemaal up to date en heeft een
frisse nieuwe look gekregen. De website is te
vinden op www.dacd.nl

EACD 2021 online congres
Door de coronabeperkingen vindt het jaarlijkse
congres van de European Academy of Childhood
Disability dit jaar online plaats, op vier
opeenvolgende donderdagen . Aan de hand van
vier thema’s worden de belangrijkste
wetenschappelijke inzichten gedeeld. Deze thema’s
zijn:
Childhood Disability in the era of COVID-19 (20 mei)
User-Professional Partnership (27 mei)
Global Partnerships: opportunities and challenges
(3 juni)
The future of Childhood Disability’ (10 juni).
Op de website van de EACD staat alle informatie.
Schrijf je nu in via de website!

Bijdrage COVID-19 statement
EACD
Vorig jaar stuurden we vanuit het DACD bestuur
een enquête rond over de gevolgen van de
lockdown voor onze kinderrevalidatiezorg. Uit de
overweldigende reacties hierop blijkt dat deze
impact enorm was, en nog steeds is. De resultaten
van de enquête en de artikelen die we er over
schreven kun je lezen op de website. In heel Europa
waren er, onder andere vanuit de EACD
verschillende enquêtes hierover. De resultaten zijn
gebundeld en te lezen op de website van de EACD.
Tijdens de eerste dag van het EACD congres op 20
mei, met als thema ‘Childhood Disability in the era
of COVID-19’ zullen we een statement presenteren
waarin de belangrijkste lessen die we hebben
geleerd van het afgelopen jaar voor de toekomst
hebben samen gevat. Dit document wordt op dit
moment opgesteld, en zal tijdens de afsluitende
plenaire sessie tijdens het EACD congres
bediscussieerd worden. Voor dit document willen
we graag feedback van eenieder die dit wil leveren.
Wil je graag je bijdrage leveren aan dit document
met de belangrijkste lessen voor de toekomst, stuur
dan een mail naar m.w.alsem@amsterdamumc.nl

