Programma Module Het Jonge Kind
Ben je fysio-, logo- of ergotherapeut en werk je met jonge
kinderen met (een verhoogd risico op) CP in de leeftijd van 1-6
jaar, en wil je graag meer kennis over de ontwikkeling van spel,
communicatie en mobiliteit bij deze doelgroep? Wil je tevens
skills ontwikkelen in het stimuleren van deze domeinen en in het
begeleiden van ouders bij onder andere de verzorging? Schrijf je
dan in voor de nieuwe, interdisciplinaire en praktijkgerichte
verdiepingsmodule KNR - Het Jonge Kind. Bekijk hieronder het
programma voor meer informatie.
Lesdag 1
Deze dag staan recente inzichten rondom het brein centraal. De diverse functies en de
plasticiteit van het brein worden door een vooraanstaand kinderneuroloog belicht. Deze
kennis zal direct toepasbaar zijn tijdens praktijkobservatie(s) van het jonge kind met een
verhoogd risico op CP.
Lesdag 2
Op deze dag gaan we in op onderzoek en analyse binnen de domeinen mobiliteit,
communicatie en spel. Onder andere het gebruik van de handen komt aan bod. Hierbij zal
zowel interdisciplinair als monodisciplinair gewerkt worden.
Lesdag 3
Op de derde dag gaan we in de praktijk met kinderen aan de slag met interprofessionele
behandelsessies. Hierbij besteden we aandacht aan doelgerichte kind-specifieke interventies.
We werken met praktijkoefeningen en (zelf ingebrachte) videocasuïstiek.
Roostervrije dag
Tijdens de roostervrije dag ga je samen met je tutorgroep aan de slag met eigen casuïstiek
waarbij je je persoonlijk leerplan verder uitwerkt. Op deze dag is er ruimte voor kennis en
ervaringsuitwisseling. Je gaat aan de slag met het verfijnen van eigen skills, voor jou nog
minder bekende vaardigheden uitproberen en samen nadenken over verbetering en
verandering.
Lesdag 4
De systeembenadering krijgt deze dag volop de aandacht, met als doel het op maat en zo
effectief mogelijk vormgeven van de zorg rondom het jonge kind met CP. Hierbij komene de
verschillende coping strategieën van ouders en van jou als zorgprofessional aan bod. Ook gaan
we in op het 24/7 concept.

