Afdeling Gelderland

Scholingsavond jeugdartsen 11 juni 2015
Kinderrevalidatie; Groot Klimmendaal Arnhem

Bij de revalidatie van kinderen en jongeren gaat het erom voor hen een zo groot mogelijke mate van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bewerkstelligen. In dit verband zijn revalidatiezorg, onderwijs
en opvoeding nauw met elkaar verweven. Volgens de nieuwe definitie van gezondheid gaat het om
het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen van het leven. Dit is bij uitstek het werkgebied van zowel jeugdarts als
revalidatiearts.
RMC Groot Klimmendaal biedt kinderen een breed scala aan behandelmogelijkheden, zowel klinisch
als poliklinisch, individueel en in groepsverband. Omdat wij als jeugdartsen veel samenwerken met
revalidatieartsen, is het van belang meer te weten over elkaars werkwijze.

Programma
16.30 u.

Aankomst op Groot Klimmendaal, gebouw B, ingang Noord, wachtruimte 1.

16.45-17.45 u Rondleiding over de klinische en poliklinische afdeling en peutergroepen.
18.00 u.

Broodjes (kantine gebouw A)

18.30–18.50 u. De grofmotorische ontwikkeling van het jonge kind. Wanneer is het afwijkend?
Kathalijne Schellekens, kinderfysiotherapeut.
18.50-19.10 u. Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling in de therapeutische peutergroep en
ouder-kindgroep.
Sabina Groen, kinderrevalidatiearts
19.10-19.30 u. Chronische vermoeidheid en SOLK bij jongeren, mogelijkheden van behandeling
door de revalidatiearts.
Sandra te Winkel, kinderrevalidatiearts
19.30-19.45 u. Pauze

19.45-20.05 u. Behandeling van Developmental Coördination Disorder (DCD) en “Kompas”.
Miriam Verstegen, kinderrevalidatiearts
20.05-20.25 u. Ontwikkeling van het heupgewricht bij kinderen.
Petra van kampen, kinderrevalidatiearts
20.25-20.45 u. Niet Aangeboren Hersenletsel: diagnostiek en behandeling door de revalidatiearts.
Sandra te Winkel, kinderrevalidatiearts
20.45-21.00 u De rol van de jeugdarts bij NAH (signalering en nazorg).
Jasmijn van Hees en Mirjam Wouters, jeugdartsen.
21.00u

Discussie en evaluatie

Locatie
Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem,
gebouw B, ingang Noord, wachtruimte 1 (zie bijlage).

Inschrijfkosten
AJN-leden 25 euro
Niet AJN-leden 40 euro

Aanmelding
Aanmelding (vóór 1 juni 2015) via gelderland@artsenjgz.nl (met vermelding naam, organisatie, BIGnr., AJN lidnr.).
Wij vragen u om tegelijkertijd met de inschrijving de kosten over te maken op bankrekeningnr:
NL59RABO0336558147 t.n.v. PENNINGM AFD GELDERLAND A.J.N. o.v.v. scholing 11 juni 2015 en
inschrijfnaam van de deelnemer.
•
De inschrijving is definitief nadat het secretariaat het inschrijfgeld heeft ontvangen
•
Inschrijving verplicht tot betaling

Accreditatie
Is voor 3 uur aangevraagd bij de ABSG.

Informatie
Secretariaat AJN afdeling Gelderland

tel: 06-31997088
e-mail: gelderland@artsenjgz.nl

