Najaarscongres kinderfysiotherapie
4 oktober 2019, Flint Amersfoort
Het jonge kind (3-6 jaar)
Spelen, beleven, grote spreiding, je vaardigheden volop ontwikkelen, uitproberen en
meegroeien met elkaar, Het jonge kind als peuter en kleuter en zijn of haar omgeving maken
het allemaal mee. Tot die omgeving behoren we als kinderfysiotherapeut ook en hoewel we
deze kinderen regelmatig onderzoeken en behandelen, zijn er maar weinig congressen en
scholingsdagen die zich op deze specifieke doelgroep richten.
We duiken tijdens dit congres dan ook graag met jullie in de wereld van het jonge kind,
waarbij we ons concentreren op kinderen van 3 tot 6 jaar, en dat doen we dit keer aan de
hand van de vertrouwde maar vernieuwde ICF-CY-structuur. Wat is er in het onderzoeken
van deze doelgroep van belang volgens de nieuwste inzichten? Wat doen we met
hulpvragen van ouders bijvoorbeeld over hypermobiliteit bij hun peuter? Kinderen komen
steeds jonger in aanraking met digitale middelen; wat is de invloed daarvan op hun
beweeggedrag? Mag je als kinderfysiotherapeut iets zeggen over de interactie tussen ouder
en kind, die juist in deze fase een belangrijke basis legt? Naast de plenaire lezingen en het
inmiddels vertrouwde interactieve onderdeel Meet the Expert, worden we dit jaar verrast
tijdens onderdelen Meet the Kids en Meet Yourself en sluiten we de dag af met de
behandelopties bij het jonge kind- uiteraard onderbouwd en ook toepasbaar.

Ochtendprogramma
08.30 uur
09.30 uur

Registratie, koffie/thee
Opening dagvoorzitter

START: Het kader
09.40 uur

ICF-CY, nieuwe visie: het raamwerk voor de dag
Prof. Dr. Eugène Rameckers, kinderfysiotherapeut, senior onderzoeker, docent

BLOK 1: ‘Activiteiten & Participatie’
10.00 uur

10.50 uur
11.00 uur

Hulpvragen over het voortbewegen van jonge kinderen: wat is normaal?
Erika Velders, kinderfysiotherapeut
Screeningstools/ onderzoek bij het jonge kind; een overview
Wendy Aertssen, kinderfysiotherapeut en onderzoeker
Paneldiscussie
Posterpitches

11.05 uur

Pauze (koffie/ thee), bezoek Expo en posterwalk

10.25 uur

BLOK 2: ‘Functies en anatomische structuren’
11.25 uur

12.15 uur

Hyper- en hypomobiliteit bij het jonge kind
Mark Schepers, fysiotherapeut, docent en bewegingswetenschapper
Hyper- en hypotonie bij het jonge kind
Dr. Charlotte Haaxma, kinderneuroloog
Paneldiscussie

12.25 uur
12.50 uur

Uitleg Meet the Expert met pitches experts
Meet het Bestuur

13.00 uur

Pauze (lunch), bezoek Expo & posterwalk

11.50 uur

Middagprogramma
Meet the Expert: BLOK 3 ‘Omgevingsfactoren’ en ‘Persoonsfactoren’
Omgevingsfactoren
14.00 uur
Ouders en stress bij therapie aan huis
Dr. Jan van der Burg, GZ-psycholoog, orthopedagoog Generalist
Invloed digitalisering op Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen
Prof. Dr. Mai Chin A Paw, hoogleraar Sociale Geneeskunde,
bewegingswetenschapper en epidemioloog
Persoonsfactoren
14.00 uur
Ouder-kind relatie
Drs. Hinke Boomsma, Orthopedagoog Generalist, Psycholoog
Wat is ‘normaal’ peuter- en kleutergedrag?
Binnenkort bekend
Omgevingsfactoren therapeut
14.00 uur
Meet het Bestuur
Parallelsessie
14.00 uur
Abstracts en onderwerpen volgen
15.00 uur

Pauze (koffie/thee), bezoek Expo & posterwalk

15.25 uur

Meet the Kids

BLOK 4: Behandeling
15.40 uur
16.15 uur

Evidence based/ practise therapie bij jonge kinderen
Dr. Dorethee Jelsma, kinderfysiotherapeut
Het behandelplan - Paneldiscussie

16.30 uur

Meet Yourself verrassend slot met mystery guest

16:50 uur

Afsluiting door dagvoorzitter, take home messages, posterprijs

17.00 uur

Borrel

