NVFK Najaarscongres programma onderdeel 12.00-13.00u
Uitleg
Meet the Expert
Drie experts staan klaar staan om de laatste ins en outs uit hun vakgebied toe te lichten. Zij zullen voorafgaand aan hun
eigen sessie in een van de subzalen, in de plenaire zaal pitchen om het publiek alvast warm te maken voor bezoek aan
hun sessie.
De informatie in de sessie is afhankelijk van de vragen uit het publiek, informatie op maat dus. De verwachting is dat er
praktische vragen komen op toepassingsniveau. De expert zal alle vragen op het kinderfysiotherapeutisch vlak
proberen te beantwoorden om praktische aanwijzingen te geven voor ieders werkveld. Er zijn geen inschrijvingen,
mensen kunnen ‘shoppen’ naar de informatie die ze willen en hoeven zo niks te missen. Deelnemers kunnen zo vaak ze
willen in en uit lopen, zolang dat rustig gebeurt…
Parallelsessies
Daarnaast spreken in de plenaire zaal achtereenvolgens vijf collega’s over hun laatste wetenschappelijke en
innovatieve bevindingen. Ook daarbij kunnen deelnemers rustig in- en uitlopen.

Meet the Expert in subzalen 12.00-13.00u
1.

Trauma-revalidatie: samen werken aan herstel
Christiaan Gmelig Meyling (Kinderfysiotherapeut Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht)
Multitraumata zijn zeldzaam bij kinderen, maar hebben vaak een zeer grote impact op de algemene
ontwikkeling van het kind. De complexiteit van het trauma op zowel fysiek, cognitief als sociaal-emotioneel
vlak vraagt om een specialistische, multidisciplinaire benadering. Revalidatiezorg bij kinderen heeft vaak een
grote rol in het herstel. Hiervoor is goede samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals, ouders en
kind noodzakelijk. In deze workshop wordt door middel van casuïstiek de communicatie en samenwerking
binnen een multidisciplinair team en ouder besproken.

2.

Hulpmiddelen en aanpassingen in de kinderrevalidatie
Sietske Niemeijer (Kinderfysiotherapeut), Thea van der Vegt (Kinderfysiotherapeut) en Conny Valkering
(Ergotherapeut) van Vogellanden Centrum voor Revalidatie, Zwolle
In de kinderrevalidatie wordt een veelheid en diversiteit aan hulpmiddelen en aanpassingen gebruikt. Deze zijn
veelal op maat gemaakt en moeten met zorg worden aangeboden. Dat wil zeggen dat elk kind, dat een
specifieke aandoening heeft, in een unieke situatie verkeert en zeer individuele hulp nodig heeft. In
multidisciplinaire teams wordt dit geëxploreerd en aangeboden. Samenwerken staat daarbij op nummer één!

3.

Nudging in de kinderfysiotherapie
Stephan Leroux (fysiotherapeut Haga ziekenhuis, Den Haag)
Nudging gaat ervan uit dat we de meeste keuzes die we moeten maken op een snelle, automatische manier
maken. Het is onmogelijk om over elke beslissing grondig na te denken. We maken daarom gebruik van
signalen uit de omgeving en vuistregels. Deze manier van beslissingen maken is echter heel gevoelig voor
invloeden van de keuzecontext – de manier waarop de omgeving is ingericht, de volgorde waarin keuzes
worden aangeboden – en daarom kan nudgen effectief zijn. Door de keuzecontext aan te passen kunnen we de
keuzen enigszins sturen. In deze sessie veel meer daarover en hoe je dit toepast in de kinderfysiotherapie
praktijk.

Parallelsessies plenaire zaal 12.00-13.00u
•

Physical activity in children undergoing cancer treatment
Lineke Kleinlugtenbelt, kinderfysiotherapeut/ fysiotherapie wetenschapper

•

Gedeelde besluitvorming bij kinderen en adolescenten die een chirurgische interventie ten gevolge van een
maligne bottumor zullen ondergaan
Dr. Peter Bekkering, kinderfysiotherapeut/ onderzoeker

•

Het werkingsmechanisme van meer impliciete motorische werkvormen: een kwalitatief onderzoek
(kennisclip)
Olivier van der Hilst, kinderfysiotherapeut

•

E-learning van richtlijn ‘Blauwe plekken bij kinderen’
Kim Kant-Smits, kinderfysiotherapeut en lid SIG NVFK

•

Update Jong NVFK
Eefje Muselaers, kinderfysiotherapeut en bestuurslid Jong NVFK

Einde: 10 min vragen voor alle sprekers

Posterpitch & posterwalk om 10.55u
•

Effects of postural management on hip migration in children with cerebral palsy: a systematic review
Christiaan Gmelig Meyling, kinderfysiotherapeut

•

Hup, spring je mee? e-Health in de kinderfysiotherapie
Lienke Scheurwater-van Achterberg, kinderfysiotherapeut/ fysiotherapie wetenschapper

•

De 6 minuten rijtest voor rolstoelrijdende kinderen en adolescenten met spina bifida: betrouwbaarheid en
fysiologisch respons
Karlijn Damen, kinderfysiotherapeut

•

Barriers, facilitators and solutions for active inclusive play for children with a physical disability in the
Netherlands. A qualitative study
Lonneke van Engelen, kinderfysiotherapeut

