Is dit normaal?
masterclass over motorische ontwikkelingsstoornissen
dinsdag 18 januari, online
“Betere patroonherkenning leidt voor kind en ouders tot snellere diagnose en zo mogelijk behandeling”
Dagvoorzitter:  Inez van der Ham, kinderrevalidatiearts, Rijndam revalidatie
Sprekers:  Liesl Rehbock, kinderneuroloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland
 Inge Tissen, arts M&G / Strategisch adviseur Publieke Gezondheid, GGD
Limburg-Noord Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeut, Fysio PP
In deze masterclass bespreken we veel voorkomende, motorische problemen en welke afwegingen je
daarbij kan maken: verwijzen of niet, en waar naartoe? Welke nazorg kan je bieden na verwijzing? We
lopen interactief en aan de hand van casuïstiek met video's de verschillende leeftijden van een kind door.
Daarbij komen o.a. aan de orde asymmetrische bewegingen, weinig variatie in bewegen en bijzonderheden
in tonus. Wat leid je af uit de grove maar ook fijne motoriek?
U leert de beelden van verschillende motorische, genetische en neurologische aandoeningen zoals
spraaktaalachterstand, spasticiteit, tenengang, spierziekten en epileptiforme beelden makkelijker te
herkennen. Wat is pluis en niet-pluis? Ook is er aandacht voor het van Wiechenschema, de behandeling,
met een vertaalslag naar het dagelijks leven van het kind en het gezin, en omgeving zoals school.
Programma
10.15 uur

Opening en welkom, voorstelrondje van de docenten
Inventarisatie van de kennis en vragen/wensen van de deelnemers
Kinderen 0-4 jaar: kort overzicht van motorische, genetische en neurologische
ontwikkelinsgachterstanden: tenengang, erfelijke aandoeningen, motorische
onhandigheid/DCD, spierziekte, cerebrale parese, epileptiforme stoornissen.

11.15 uur

Pauze

11.30 uur

Vervolg kinderen 0-4 jaar

12.30 uur

Lunchpauze

13.15 uur

Kinderen 4-12 jaar: kort overzicht van de veel voorkomende diagnoses van
ontwikkelingsstoornissen: taalspraakachterstand, spasticiteit en fijne motoriek,
spierziektes, epileptiforme stoornissen, gehoorproblemen.

14.15 uur

Pauze

14.30 uur

Kinderen 12-19 jaar: kort overzicht van de veel voorkomende diagnoses van
ontwikkelingsstoornissen: spierziektes, grove en fijne motoriek, taalspraakachterstand.
Met veel beeldmateriaal en casuïstiek. Deze wordt multidisciplinair besproken.

15.30 uur

Terugblik op de dag en afsluiting

