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Eetproblemen: wat te doen als eten niet vanzelf gaat?
Eten en drinken bij het jonge kind: wat als het eten niet vanzelf gaat? Er spelen veel
factoren mee die zorgen voor voldoende intake. In deze workshop is er aandacht voor
meerdere aspecten hiervan en verdieping ten aanzien van de interventiemogelijkheden.
Het fitte kind: trainen met een beperking
Dat beweging goed is voor iedereen is inmiddels bekend, maar hoe kun je verantwoord een
kind met een beperking trainen? Hoe ver kan je gaan, of doe je juist te weinig? Kun je dat
goed meten? Wat zijn de nieuwste inzichten?
SOLK: klinisch programma voor kinderen en jeugd
Iedere arts of therapeut heeft er weleens van gehoord. Bij Klimmendaal hebben wij een
klinisch programma voor kinderen met somatisch onverklaarde klachten, met betrokkenheid
van een breed team, waarvan een deel in deze
workshop dieper in zal gaan op de aanpak en ervaringen van onze behandeling.
NAH: ondersteuning bij kopzorgen
Bij Niet-Aangeboren Hersenletsel is er ogenschijnlijk niet zoveel aan de hand, toch lukt het
kinderen vaak niet om zoals leeftijdsgenoten te functioneren. Klimmendaal biedt deze
kinderen ondersteuning, begrip en inzicht om beter om te kunnen gaan met hun
beperkingen en de omgeving
Gangbeeldanalyse: hoe loopt het?
Een gangbeeldanalyse is een gedetailleerde opname van het lopen met informatie over de
spieren en de hoeken en de krachten. In deze workshop wordt er samen gepuzzeld wat nu
de beste aanpassing is om het lopen te verbeteren.
Kom-Pas: screening voor schoolkinderen
Met de komst van passend onderwijs komt er steeds meer vraag voor expertise in het
regulier onderwijs. Kom-Pas geeft in een korte periode een uitgebreid beeld van de
ondersteuningsbehoeften van een kind, dit in nauwe samenwerking met de ambulant
begeleiders die de vertaalslag naar school kunnen maken. In de workshop wordt hier dieper
op ingegaan.
Piratengroep: aan de slag met de armhandfunctie
We hebben een uitgebreid instrument om de armhandfunctie in kaart te brengen en te
beoordelen wat er nodig is om deze functie te verbeteren. Nieuwsgierig hoe we dit doen?
Kom naar deze workshop!
Ritmegroep: ritmisch werken aan behandeldoelen
Het ziet er gezellig, ontspannen en leuk uit, ondertussen is het trainen aan veel
verschillende doelen, zoals samenwerking/ afstemmen op elkaar, tweehandig functioneren,
coördinatie, volgen van structuur, plannen. Dit is slechts een selectie uit een breed scala
van mogelijkheden. Kom het ervaren.

