Najaarscongres kinderfysiotherapie
5 oktober 2018, Flint Amersfoort
Traumatologie
Trauma is een algemene aanduiding voor of lichamelijk letsel dat het gevolg is van een ongeluk
of geweld en/of een psychisch zeer aangrijpende gebeurtenis. Traumatologie bij kinderen is
daarmee een breed onderwerp wat alle kinderfysiotherapeuten aan zal gaan. Het congres geeft
o.a. een update van de fysiologie, bot- en weefselherstel bij kinderen. Daarnaast worden veel
voorkomende trauma's en hun behandelingen besproken. Welke aandachtspunten zijn er voor
de kinderfysiotherapeutische interventie en wat is een 'normaal’ beloop?
Kinderen met een trauma, ze komen via verschillende wegen bij de kinderfysiotherapeut in het
ziekenhuis, de revalidatie én de eerste lijn. Welke kinderfysiotherapeutische hulp kunnen we
bieden en wat zijn de laatste richtlijnen bij acuut letsel?
Naast handelen bij (acuut) letsel is signaleren van trauma, fysiek en psychisch, ook een
belangrijke taak voor de kinderfysiotherapeut. Welke blauwe plekken zijn ‘normaal’, welke
gedrag is normaal en wat kunnen wij hiermee? Een dag vol nieuwe inzichten, praktische
handvatten en een blik op de toekomst!

Ochtendprogramma
08.20 uur
09.20 uur

Registratie, koffie/thee
Opening dagvoorzitter

BLOK 1: Traumatologie bij kinderen
09.30 uur
09.55 uur

10.20 uur

10.45 uur
10.55 uur
11.00 uur

Fysiologie botontwikkeling & -herstel bij kinderen, een opfrisser.
Dr. Egbert Krug, traumachirurg (bij kinderen), Leids Universitair Medisch Centrum
De nieuwste medische richtlijn fracturen bij kinderen, conservatief en operatief.
Waar ligt een taak voor de kinderfysiotherapeut?
Dr. Jan-Hein Allema, kinderchirurg Haga-/Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag
Breuk na breuk in de praktijk.
Marleen Schuuring, kinderfysiotherapeut Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Intermezzo Theducater
Posterpitches
Koffie/thee, bezoek expo & posterwalk

BLOK 2: Meet the Expert
11.25 uur
11.30 uur
12.00 uur

Introductie Meet the Expert in plenaire zaal
Pitches Meet the Expert, bepaal zo wie je tijdens ‘meet the expert’ wilt bezoeken!
Meet the Expert in subzalen:
* Expert trauma revalidatie
Christiaan Gmelig Meyling, kinderfysiotherapeut RC De Hoogstraat, Utrecht
* Expert voorzieningen en hulpmiddelen bij revalidatie na trauma
Sietske Niemeijer, kinderfysiotherapeut Vogellanden, Centrum v Revalidatie, Zwolle
* Expert in Nudging
Stephan Leroux, fysiotherapeut Haga ziekenhuis, Den Haag
BLOK 2: Parallel sessie
12.00 uur

Diverse presentaties op het gebied van wetenschap en innovatie in plenaire zaal
* Fysieke activiteit bij kinderen met kanker
Lineke Rehorst-Kleinlugtenbelt, kinderfysiotherapeut, Prinses Maxima Centrum
* Gedeelde besluitvorming bij kinderen en adolescenten voor chirurgische interventie bij
maligne bottumoren
dr. Peter Bekkering, kinderfysiotherapeut, Prinses Maxima Centrum
* Het werkingsmechanisme van meer impliciete motorische werkvormen; “kennisclip”
Olivier van der Hilst, kinderfysiotherapeut
* E-learning voor “richtlijn Kinderen met blauwe plekken”
Kim Kant, kinderfysiotherapeut / SIG NVFK
* JONG NVFK ; waar staan we voor?
Eefje Muselaers, kinderfysiotherapeut / bestuurslid JONG NVFK

13.00 uur

Lunch, bezoek Expo & posterwalk

Middagprogramma

BLOK 3: Paul Helders Lecture
14.00 uur
14.15 uur
15.00 uur

15.10 uur

Update NVFK & introductie Paul Helders Lecture
NVFK bestuur
Paul Helders Lecture door de gekozen spreker uit de genomineerdenlijst
Winnaar/ spreker bekend gemaakt op de congresdag!
Uitreiking Paul Helders Lecture

Koffie/thee, bezoek Expo & posterwalk

BLOK 4: Signaleren en handelen bij (acuut) letsel bij kinderen
15:30 uur
15:55 uur
16.20 uur

Handelen bij acuut letsel door de kinderfysiotherapeut op het sportveld of via DTF
Roy Schaaij, kinderfysiotherapeut, specialist in sport & orthopedie, Utrecht
Bont en blauw. Over blauwe plekken bij kinderen.
Maaike van der Heide, kinderarts, CJG Apeldoorn
PTSS; wat als het fysiek kan, maar revalidatie stagneert door psychische factoren?
Maaike Makkink, GZ psycholoog Twist en Klimmendaal revalidatiespecialisten

16.45 uur

Verrassende afsluiting door Theducator!

17:10 uur

Afsluiting door dagvoorzitter, take home messages, posterprijs

17.15 uur

Borrel

