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Beste leden van de R.V.F.K. 
 

Voor U ligt het programma van 2021. Zoals voorgaande jaren hebben 
we geprobeerd een interessant en actueel programma samen te 

stellen met deskundige sprekers. Door corona is het nog niet 

duidelijk of de lezing op locatie of online zal plaatsvinden. 
Hier berichten we u tijdig over. In een enkel geval zou het 

kunnen betekenen dat door de geldende corona-maatregelen 
de lezing afgemeld of verplaatst wordt, maar de optie tot het 

verzorgen van een online lezing is met de sprekers 
besproken. 

 

We hopen velen van jullie te begroeten op deze avonden. 
 

Voor alle activiteiten geldt: 
Aantal inschrijvingen 

Het maximum aantal inschrijvingen staat vermeldt bij de betreffende 

studieavond. 
 

Doelgroep 
Paramedici (in het bijzonder kinderfysiotherapeuten) die werkzaam 

zijn met kinderen. 
 

Kosten 

Studieavonden           Leden: € 20,-   Niet leden: € 35,- 
 

Sluitingsdatum voor inschrijving 
10 februari 2021 

 

• Leden en niet-leden kunnen zich vanaf 1 januari aanmelden 

voor lezingen via de website. 

• Inschrijven voor het lidmaatschap kan door het aanmeldformulier 
op de website te downloaden. Nadat deze schriftelijk ingevuld en 

ondertekend is, kan een fotokopie of scan hiervan gemaild 
worden naar info@rvfk.nl. 

• Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Indien u geplaatst 

bent, maar toch niet kan komen, laat ons dit dan weten zodat in 
uw plaats iemand anders kan deelnemen.  

• Afschrijving van de kosten vindt plaats rond de datum van de 

lezing.  

• Kunt u niet aanwezig zijn op een studie avond, terwijl u zich wel 

heeft aangemeld dan krijgt u het inschrijfgeld niet terug. Ook 
niet wanneer u zich van tevoren afmeldt, de kosten voor de 

avond zijn al gemaakt. 

• Leden en buitengewone leden hebben voorrang op niet-leden van 
de R.V.F.K. 

• Bij over-inschrijving ontvangen de niet geplaatste personen 

bericht dat men niet geplaatst is. 

• De inschrijfdatum wordt strikt gehanteerd. 

• Voor alle studieactiviteiten wordt accreditatie aangevraagd voor 

het register Algemeen Fysiotherapeut en register 
Kinderfysiotherapeut van het Kwaliteits Register Fysiotherapie. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Secretariaat 

Ambyerstraat Zuid 55,  
6226 AW Maastricht  
E-mail: info@rvfk.nl 
IBAN: NL80INGB0009150918 

BIC: INGBNL2A 
KvK: 14070392 
 

Bestuur 
Mat Rongen, voorzitter 

Vera Jaminon, secretaris 
Nadine Pesch, penningmeester 

Ellen Peeten 

Astrid Robben  
Eline Lommerse 

Marie-Therese Pelgrim 

Marjo de Vlieger  
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Slaaprichtlijn; een noodzakelijk richtinggevend ‘geluk’  
Woensdag 3 februari 2021 
GEACCREDITEERD VOOR 3 PUNTEN 
 
Inhoud en doel 
In deze scholing voor kinderfysiotherapeuten wordt op een (inter)actieve manier kennis en ervaring 

gedeeld over slaap bij baby’s, peuters, kleuters, basisschoolkinderen, tieners en adolescenten. De 
basis vormt de JGZ-richtlijn Gezonde Slaap en Slaapproblemen bij kinderen (2017), waarin alle 

wetenschappelijke en praktische informatie is gebundeld. De kinderfysiotherapeut heeft met slaap te 

maken zowel in de preventieve als de curatieve zorg. Schermgebruik is daarbij een niet te 
verwaarlozen factor van betekenis. 

Kinderfysiotherapeuten zijn vaak betrokken bij programma’s ter bevordering van een gezond gewicht, 
zoals bijvoorbeeld ‘Cool 2B fit’. Naast lichamelijke activiteit en voeding, is het belangrijk om de relatie 

tussen slaap en overgewicht in dergelijke programma’s aandacht te geven. Het is niet beschreven in 
programma’s maar er is wel degelijk een relatie tussen slaap en motorisch leren. 

Tijdens deze scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

-Definities over slaap, gebruikt in de praktijk en in onderzoek  
-De inhoud van de JGZ-richtlijn en overige richtlijnen over slaap 

-Het verband tussen slaapduur en -kwaliteit en overgewicht/obesitas en motorisch leren 
-Verklarende mechanismen van dit verband  

De samenhang tussen opvoedkundige vaardigheden van ouders, de rol van de kinderfysiotherapeut, 

en hoe hij/zij de kennis over slaap kan aanwenden in de begeleiding van ouders en kinderen met 
motorische problemen en overgewicht/obesitas. 

 
Voorbereiding 

• Kennis hebben van de JGZ richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen en bijbehorende 

bijlagen.  

• Maken van een toets, wordt ongeveer een week voorafgaand aan de scholing per mail gestuurd. 
 

Docent Monique L’Hoir 

Monique L’Hoir is klinisch pedagoog, GZ-psycholoog/psychotherapeut (niet praktiserend) en heeft 23 
jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC) te Utrecht gewerkt op de afdeling Medische 

Psychologie. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar risico- en preventieve factoren van wiegendood. 
Begin 2000 heeft ze zeven jaar bij TNO, Child Health te Leiden gewerkt. Momenteel werkt ze bij de 

Wageningen Universiteit en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.  

Zij werkte mee aan verschillende richtlijnen, o.a. Preventie, signalering en aanpak Voorkeurshouding 
en schedelvervorming (2012), Opvoedingsondersteuning (2013) en Overgewicht (2012), Preventie, 

signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s (2013). Ze heeft, samen met 
anderen, onderzoek naar de preventie en aanpak van slaapproblemen bij jonge kinderen uitgevoerd 

en meegewerkt aan de JGZ-richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen”.  Met collega’s 
uit andere kennisinstituten is ze trainer van een scholingsprogramma voor de Kinderopvang: “Een 

Gezonde Start” en van de Gemeenschappelijke Inschatting Zorgbehoeften (GIZ). Ze maakt deel uit 

van het bestuur van Kind & Slaap van de NVK. Samen met Dr. Bregje van Sleuwen heeft ze een 
boekje geschreven voor ouders over slaap: Het - alles wat je moet weten over - slaapboek. Onlangs 

heeft ze voor JOGG meegewerkt aan een landelijk filmpje over het belang van voldoende slaap: 
https://www.youtube.com/watch?v=tujOQ85_-DQ&feature=youtu.be.  

 
Maximaal aantal deelnemers 
55 

 
Locatie 

Online 

 
Datum en tijd 

Woensdag 3 februari 2021, 20.00-22.30 

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40
https://www.youtube.com/watch?v=tujOQ85_-DQ&feature=youtu.be
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Inspanningstesten bij kinderen 
Donderdag 18 maart 2021  
 

Inhoud en doel  
Voor het evalueren van de fitheid en het opzetten van een goed bewegings- en trainingsprogramma 

om de lichamelijke fitheid van het kind te verbeteren worden veelvuldig inspanningstesten gebruikt. 

 
In deze lezing van Dr Tim Takken zal allereerst kort worden ingegaan op de algemene principes van 

inspanningsfysiologie, waarna vervolgd wordt met het prestatievermogen van kinderen in relatie tot 
leeftijd en ontwikkeling. Hierna wordt het meten van het inspanningsvermogen bij kinderen door 

middel van loopband- en fietsergometrie behandeld. Veelgebruikte submaximale en maximale 

protocollen voor het uitvoeren van testen komen aan bod. Ook zal worden ingegaan hoe je de 
testresultaten kunt vertalen naar een trainingsadvies voor een kind. 

 
Doelstelling cursus: 

Het theoretisch en praktisch bijscholen in het ergometrieonderzoek bij kinderen. Na het volgen van de 
cursus kunt u zelfstandig een ergometrisch onderzoek bij kinderen uitvoeren op de fietsergometer en 

loopband. Ook weet u hoe u de testresultaten kunt vertalen naar een trainingsadvies voor een kind. 
 

Voor eenieder die niet kan wachten tot volgend jaar kan alvast een e-learning volgen via 

https://www.timtakken.nl/online-cursussen/ 

 
Docent  

Dr. Tim Takken is universitair hoofddocent en is als inspanningsfysioloog werkzaam in het UMC 
Utrecht locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Hij 

was onder meer de hoofdonderzoeker voor de Nederlandse Physical Activity Report Card for Children 
and Youth 2016 en 2018. Hij publiceerde meer dan 260 wetenschappelijke artikelen en 4 boeken 

waaronder de boeken Inspanningstests en Inspanningsfysiologie bij Kinderen. 

 

Maximaal aantal deelnemers 

55 
 

Locatie 

Nog nader te bepalen of online 
 

Datum en tijd 

Donderdag 18 maart 2021, 20.00-22.30 

 
 
  

https://www.timtakken.nl/online-cursussen/
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Onderzoek en behandeling van kinderen met schrijfproblemen 

Donderdag 30 september 2021  
 
Inhoud en doel  
Overdracht van actuele kennis en praktische vaardigheden over onderzoek en behandeling van 

kinderen met schrijfproblemen aan de hand van drie onderwerpen: 

- Blokschrift of verbonden schrift of typen: vertaalslag vanuit de literatuur naar de praktijk; 
- Uitvoeren van analyse van de schrijftaak en –schrijfproces met behulp van casuïstiek; 

- Opstellen en toetsen hypothesen; 

- Samenwerking met de leerkracht en school. 
 

Kinderen met schrijfproblemen vormen een belangrijke doelgroep voor de kinderfysiotherapeut. 

Echter niet elk schrijfprobleem hoort bij de kinderfysiotherapeut thuis. De taakanalyse vormt een 

belangrijk onderdeel van het klinisch redeneerproces om de cognitieve en/of motorische aspecten in 

kaart te brengen. Tevens is de taakanalyse de basis van het behandelplan.  

Kinderfysiotherapeuten worden vaak geconfronteerd met vragen vanuit een leerkracht. Bijvoorbeeld 

het geven van een advies over het overstappen van verbonden schrift naar blokschrift of typen. Een 

goede samenwerking met de leerkracht is van groot belang om te zorgen dat een kind de juiste 

ondersteuning krijgt. Zowel bij onderzoek en behandeling van een kind met schrijfproblemen als bij 

vragen vanuit school is de kinderfysiotherapeut de professional bij uitstek die kinderen met 

schrijfproblemen en hun omgeving efficiënt en doelgericht kunnen begeleiden. 

Aanbevolen literatuur: Aan de slag met handschriftonderwijs Over het belang van leren schrijven met 
de hand. Dit boek is tot stand gekomen met medewerking van de leden van SchrijvenNL, een 

multidisciplinair platform van handschriftexperts.  

 
Docenten 

Dr. Anneloes Overvelde is kinderfysiotherapeut en heeft jarenlange ervaring met het begeleiden 

van kinderen met motorische leerproblemen. In 2013 is zij gepromoveerd op experimenteel onderzoek 

naar leren schrijven bij goede en zwakke schrijvers. Zij is eerste auteur van het KNGF Evidence 

Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen en van het hoofdstuk over schrijfproblemen in het 

leerboek Kinderfysiotherapie. Aan de slag met handschriftonderwijs (2019 is tot stand gekomen met 

alle deelnemers van het multidisciplinair platform SchrijvenNL (www.schrijvenNL.nl). Als eerstelijns 

kinderfysiotherapeut zocht zij steeds naar samenwerking met leerkracht en school om tot een 

optimaal resultaat te komen bij kinderen met schrijfproblemen.  

 

Ingrid van Bommel is kinderfysiotherapeut en heeft 30 jaar ervaring in de behandeling van 

kinderen met schrijfproblemen binnen zowel de 1e als 2e lijn. Ze is als docent verbonden aan de 

kinderfysiotherapie opleiding Avans + in Breda, de Master Special Educational Needs binnen Fontys, de 

Pearson Academie en SchrijvenNL. Ze is medeauteur van het Evidence Statement, de SOS-2-NL en 

Aan de slag met handschriftonderwijs. Daarnaast zit ze in de werkgroep DCD 1ste lijn van de NVFK, is 

intervisie coach en verantwoordelijk voor het label motoriek van het onderwijstijdschrift De wereld van 

het Jonge Kind (HJK). 

 
Maximaal aantal deelnemers: 55 
 

Locatie: Auditorium Viecuri Venlo (ziekenhuis), Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo of online 
 

Datum en tijd: Donderdag 30 september 2021 van 19.30-22.00 uur – van 22.00-22.30 ALV 
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Samenwerken is meer dan zorg alleen; een avond over regionalisatie voor en door 

interprofessioneel samenwerkende teams en collega’s die interesse hebben om 
interprofessioneel samen te werken 

Maandag 15 november 2021 
 
Inhoud en doel 

Wil je weten hoe je als team interprofessioneel samenwerkt zodat kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen?  

 
Bij interprofessionele samenwerking gaat het over het gezamenlijk verlenen van zorg. Je kijkt als team 

integraal naar het kind. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan waarbij de specifieke 

competenties van iedere professional worden ingezet om dit plan vorm te geven en uit te voeren, 
zodat het kind komt tot optimale ontwikkeling.  

 
Op dit moment zien we dat professionals elkaar opzoeken om de zorg rondom een kind met 

meervoudige hulpvragen af te stemmen, waarbij de behoefte van het kind en zijn omgeving centraal 
staan. De teams werken veelal multidisciplinair samen waarbij verschillende disciplines rondom het 

kind actief zijn. Echter, ieder handelt vanuit een apart zorgplan dat zich beperkt tot de eigen 

discipline. Er is nog weinig tot geen interactie tussen de verschillende disciplines zoals bij 
interprofessionele samenwerking. 

  
Naast het streven naar interprofessionele samenwerking om de ontwikkeling van het kind te 

optimaliseren blijkt dat samenwerken meer is dan alleen het verlenen van zorg. Het vereist dat een 

interprofessioneel team kennis heeft over samenwerking, organisatie en ondernemerschap. Deze 
kennis, vastgelegd en gerealiseerd in een samenwerkingsovereenkomst maakt het team een relevante 

partner in de zorg en het werkveld.  
 

Interprofessioneel samenwerkende teams zijn partner in het vormgeven van de regionalisatie.   

Regionalisatie is het aangaan van regionale samenwerking met de relevante partners in het zorgveld 
om tot innovatieve vormen van zorgverlening en inrichting van het zorgproces rondom het kind te 

komen. Volgens minister de Jong van VWS, augustus 2019, is regionalisering de nieuwe strategie om 
doelmatiger te gaan werken waardoor de kwaliteit van zorg verbetert en toekomstbestendig wordt.  

 
Tijdens deze workshop deel ik mijn ideeën en ervaringen met jullie en leren we van en met elkaar hoe 

interprofessionele teams en regionalisering de basis kunnen zijn om optimale ontwikkeling van het 

kind te realiseren. 
 

Opbrengsten:  
1. Je krijgt zicht op het huidige functioneren van je team met behulp van de QuickScan voor 

interprofessionele teams. 

2. Je hebt nagedacht over de wensen voor je team met betrekking tot interprofessioneel 
samenwerken.  

3. Je hebt handreikingen om je wensen te realiseren 
4. Je bent toegerust om de opbrengsten van deze workshop met je team te delen. 

 
Docenten  

Ingrid Kempinski-Kriele is kinderfysiotherapeut bij ParaMedisch KinderCentrum Sittard, onderdeel 

van ParaMedisch CentrumZuid, en bij Adelante Kinderrevalidatie in Valkenburg-Houthem.  
Met het kinderteam team werd in samenwerking met het lectoraat Autonomie en Participatie van Zuyd 

Hogeschool in een RAAK subsidie traject de leidraad ‘Het vormgeven van het proces van 
samenwerken in de eerste lijn gezondheidszorg’ ontwikkeld en in een ZonMW traject het 9-

stappenplan voor paramedische praktijken in de eerste lijn.   

Ingrid begeleidt stagiaires die bij het PMCZuid het IPCoP ( Interprofessional Community of Practice ) 
programma volgen. Ook is zij lid van de werkgroep Regionalisering van het NVFK.  

 
Juliëtte Van Dijk is procesbegeleider bij IRIZ-onderwijsadvies. 
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Maximaal aantal deelnemers 
90 

 
De opzet van deze avond is anders dan dat u gewend bent. Iedereen die zich inschrijft voor deze 

avond is welkom om een collega uit het interdisciplinaire netwerk mee te nemen. Dit mogen collega’s 

uit allerlei disciplines zijn; medisch, paramedisch, onderwijs, sport, enzovoort. Het zou heel fijn zijn als 
er veel collega’s meekomen, zodat er optimaal vormgegeven kan worden aan de thema’s 

samenwerking en regionalisering.  
 

U dient bij inschrijving aan te geven of u alleen of met 2 personen komt. De gast dient zichzelf ook 
aan te melden voor de lezing via de website. Via aanmelden lezing niet-leden en betaalt 20,- voor 

deelname aan deze studieavond.  

 
Er wordt accreditatie aangevraagd voor het register Algemeen Fysiotherapeut en het deelregister 

Kinderfysiotherapeut. Er worden certificaten uitgereikt aan de collega’s die geen 
(kinder)fysiotherapeut zijn, men kan met dit certificaat accreditatie aanvragen bij de eigen 

beroepsvereniging. 

 
Locatie 

De Graasj, ontmoetingsplaats en binnenspeeltuin.  
Knevelsgraafstraat 21 

6041 GP Roermond 
 

Datum en tijd 

Maandag 15 november 2021 van 19.30 tot 22.15 uur 

 

 
 


