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

Voor U ligt het programma van 2023. Zoals voorgaande jaren hebben 
we geprobeerd een interessant en actueel programma samen te 

stellen met deskundige sprekers.  

 
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 2023 
 

• 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. 

1.1.1 Regionale Vereniging 
van Fysiotherapeuten 
voor Kinderen 

1.1.2                
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Secretariaat 

Strobloemstraat 21,  
5643JW Eindhoven  
E-mail: info@rvfk.nl 
IBAN: NL80INGB0009150918 

BIC: INGBNL2A 

KvK: 14070392 
 

Bestuur 

Mat Rongen, voorzitter 
Eline Lommerse, secretaris 

Nadine Pesch, penningmeester 
Astrid Robben  

Imke Gipmans 

Ilse Mahieu 

Programma 2023 
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Hypermobiliteit bij het jonge kind 
Donderdag 16 maart 2023 
 

Inhoud en doel  
Hypermobiliteit komt veelvuldig voor onder kinderen en jongeren in de gezonde populatie. Voor 

sommige is de aanwezigheid van gegeneraliseerde Hypermobiliteit (GJH) een teken van talent, voor 

anderen is het geassocieerd met chronische musculoskeletale klachten en zelfs invaliditeit. Wanneer 
GJH samen gaat met chronische klachten, kan gesproken worden over Hypermobility Spectrum 

Disorders of Hypermobile Ehlers-Danlos 
 

In deze lezing worden de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de klinische diagnostiek 

inzichtelijk gemaakt en zullen er praktische handreikingen worden aangegeven voor de diagnostiek, 
vroeg detectie en het maken van patiëntprofielen die als basis kunnen dienen voor de behandeling. 

 
Voorbereiding 

Voor de bijeenkomst dienen de deelnemers een casus in te dienen die als basis zal dienen voor het 
praktische deel van de lezing. Deze mogen niet groter zijn dan een A4 en enkele zullen geselecteerd 

worden om besproken te worden tijdens het praktische deel. 

 
Docent  

Dr. Mark Scheper is postdoctoraal onderzoeker en docent kinderfysiotherapie aan de hogeschool 
van Rotterdam en associate professor aan Macquarrie University Sydney. Zijn specialisme is complexe 

diagnostiek bij kinderen met zeldzame ziektes en de toepassing van Artificial intelligence, bigdata en 

remote sensing in de zorg. Op dit moment is hij onderzoeksleider van Data Supported Healthcare: 
Zorgtech010 data-science unit. En mede oprichter van het EDS expertise centrum van het ErasmusMC 

in Rotterdam. 
 

Maximaal aantal deelnemers 

50 
 

Locatie 
Sint Jans Gasthuis (ziekenhuis) 

Vogelsbleek 5, Weert (restaurant) 
 

Datum en tijd 

Donderdag 16 maart 2023, 19.30-22.00u 
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Hap Slik Weg, wat je moet weten over eten en drinken bij het jonge kind. 
Dinsdag 6 juni 2023 
 

Inhoud 
Eten doen we allemaal en vanuit onze eigen ervaring weten we veel over eten en drinken 

van kinderen. 

Veel van onze ideeën over eten hebben we opgedaan tijdens onze eigen jeugd en passen bij 
onze normen en waarden. Wat is normaal en wat is afwijkend in de eetontwikkeling? Wanneer 

spreken we van Picky eating en wanneer van ARFID. Welke benaderingswijze past bij welke 
leeftijdscategorie? 

In deze scholing wordt kennis gedeeld over de normale en afwijkende ontwikkeling van het 

eten en drinken bij kinderen van 0 tot 2 jaar. 
De vele aspecten van eten zullen worden besproken, waarbij de nadruk zal liggen op het 

sensomotorische. 
Je krijgt handvatten wanneer en hoe te verwijzen als je eetproblemen tegenkomt bij je 

patiëntjes. 
 

Doel 

De kinderfysiotherapeut onderkent het belang van goede voeding bij het jonge kind, herkent 
afwijkingen in het eet- en drinkgedrag en adviseert de ouders omtrent verwijzing naar de 

juiste discipline. 
De kinderfysiotherapeut kent het belang van houding voor goed verlopende eetsituaties voor 

het kind en kan de ouders adviseren omtrent de juiste houding tijdens het eten. 

De kinderfysiotherapeut kent sensorische aspecten van voeding en de wisselwerking met de 
motoriek 

 
Voorbereiding 

GZ richtlijn voeding en gedrag 

https://www.ncj.nl/wp-content/uploads/media-import/docs/ff83f741-9ee9-4c34- 
8c53-403d23fb5cb8.pdf 

 
Docent  

Mea Verhoef: Logopedist/prelogopedist. Praktijkhouder van MediaLuna Logopedisten sinds 2011, 
docent FOK sinds 2000. Mede-ontwikkelaar SBOKcursus en docent OMG (nu Hard2Handle) sinds 

2010. 45 jaar ervaring in het werken met kinderen met eet en drinkproblemen. 

 
Maximaal aantal deelnemers 

55 
 

Locatie 

Cultureel Centrum de Spil 
Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht 

 
Datum en tijd 

Dinsdag 6 juni 2023, 19.30-22.00u 
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Het sportende kind 
Donderdag 21 september 2023 
 

Inhoud  
De afgelopen 10 jaar zien we een toename van sportblessures bij kinderen. Hier kunnen 

verschillende redenen aan ten grondslag liggen: afname motorische vaardigheden, vroeg 

specialisatie in de sport, toename zit- en schermgedrag, etc… 
De kinderfysiotherapeut kan een belangrijke eerste behandelaar zijn in het diagnosticeren, 

behandelen, coachen en voorkomen van sportblessures bij kinderen. 
Tijdens deze lezing gaan we in op de ontwikkelingen binnen diagnostiek, behandeling en 

management van de meest voorkomende sportblessures, het belang van de groeispurt(s) en de 

meerwaarde van (interdisciplinair) samenwerken en netwerken binnen de regio met 
sportverenigingen. 

 
Voorbereiding 

Voor de bijeenkomst dienen de deelnemers een casus in te dienen die als basis zal dienen voor het 
praktische deel van de lezing. Deze mogen niet groter zijn dan een A4 en enkele zullen geselecteerd 

worden om besproken te worden tijdens het praktische deel. 

 
Docenten 

Ellen Hemler is werkzaam bij Houwer & Ruijs in Apeldoorn als kinderfysiotherapeut gericht op sport 
& orthopedie. Daarnaast is zij werkzaam voor NVFK congrescommissie en commissie 2040. 

Roy Schaaij is werkzaam bij FysioHolland Medicort in Utrecht als kinder- en sportfysiotherapeut 

gericht op sport & orthopedie. Daarnaast geeft hij fysieke training bij talentenprogramma’s 
verbonden aan SportUtrecht en is hij gastdocent bij verschillende opleidingen. 

 
Maximaal aantal deelnemers 

55 

 
Locatie 

Cultureel Centrum de Spil 
Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht 

 
Datum en Tijd 

Donderdag 21 september 2023 19.30 uur-22.00u  ALV van 19.00-19.30u 
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Klinische Gangbeeldanalyse – een focus op behandeling bij kinderen met een 
cerebrale parese 
Woensdag 15 november 2023 
 
Inhoud  
Bij de voorafgaande presentatie betreffende klinische gangbeeldanalyse lag de focus op 

interpretatie. Bij de huidige presentatie zal het accent liggen op de behandelmogelijkheden bij 
kinderen met een cerebrale parese met hulpvragen op het gebied van loopfunctie op basis van 

huidige evidentie. 

Met behulp van een aantal casuïstieken zullen de verschillende behandelmogelijkheden aan 
bod komen: 

1. Huidige evidentie en ervaring met kort intensieve trainingstrajecten bij kinderen met een 
cerebrale parese 

2. Orthese-beleid. Hoe kom ik tot een goede keuze met betrekking tot een 
orthesevoorziening. 

3. FES (Functionele ElektroStimulatie). State of evidence 

4. Bont-A behandeling: wanneer geïndiceerd 
5. Orthopedische ingrepen rondom voet, knie en heup, gericht op het verbeteren van 

loopfunctie 
6. Selectieve Dorsale Rhizotomie 

7. Intrathecale Baclofen: “hoe, wat en waarom” 

8. Andere behandelmogelijkheden 
 

Docent 
Marcel Coenen, fysiotherapeut. Sinds 1983 werkzaam binnen Adelante-Zorggroep 

–kinderrevalidatie Valkenburg-Houthem. Vanaf 2002 tot heden deels gedetacheerd naar het 
klinisch bewegingslab van het MUMC. 

 

Maximaal aantal deelnemers 
55 

 
Locatie 

Cultureel Centrum de Spil 

Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht 
 

Datum en tijd 
Woensdag 15 november 2023 van 19.30 tot 22.00u 

 

 
 


