P R O G R A M M A
Moderator: Veerle Vekeman, Kind en Gezin

9 – 9.30 uur
9.30 – 9.40 uur
9.45 – 10.30 uur
10.30 – 11 uur

11 – 11.25 uur
11.30 – 12.45 uur
12.45 – 13.55 uur
14 – 15.15 uur
15.25 – 15.45 uur
15.45 – 17 uur

		

Meer info over de

W O R K S H O P S
Tijdens de workshoprondes heb je de keuze tussen volgende workshops:

1 Evaluatie van een meertalig kind
Inge Zink, Logopedische en Audiologische Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven
(Enkel tijdens de eerste workshopronde)
Als CB-arts zie je regelmatig kinderen die meertalig opgevoed worden. Bij het beoordelen van de taalitems
van het Van Wiechenonderzoek, is het soms moeilijk om te weten in welke mate je rekening dient te houden
met deze meertalige context. In deze workshop leren we wat meertaligheid is.
Inge Zinc bekijkt de verschillende contexten waarin kinderen meerdere talen kunnen verwerven en overloopt
de basis- en specifieke kenmerken van een meertalige ontwikkeling. Casussen maken de theorie levendig.
Je krijgt er ook enkele tips voor taalaanbod en interactie.
Als voorbereiding op deze workshop doorloop je de online cursus Taalontwikkeling op het
leerportaal van Kind en Gezin.
Wie nog geen login heeft, kan zich in enkele eenvoudige stappen registreren.

2 Ontwikkeling van prematuur geboren baby’s opvolgen op het consultatiebureau
Marleen Laureyns, Kind en Gezin
Celine De Neef, ouder
(Enkel tijdens de tweede workshopronde)
Als CB-arts volg je ook de ontwikkeling van matige prematuren op. Tijdens deze workshop gaat
Marleen Laureyns dieper in op hoe de opvolging van prematuur geboren baby’s verschilt van de opvolging
van à terme geboren baby’s. Ze geeft ook meer houvast over hoe om te gaan met min-scores in het
Van Wiechenonderzoek. Daarnaast getuigt Celine De Neef over de zorgen van ouders van prematuur geboren
baby’s, want een vroeggeboorte is een ingrijpende gebeurtenis. Ze heeft tips en inzichten over hoe je als
CB-arts maximaal kan aansluiten bij ouders van prematuur geboren baby’s.

3 Discrete signalen in afwijkende motorische ontwikkeling
Ria Cuppers en Leen Peeters, NDT-Bobath-kinesitherapeuten
Veerle Vekeman, Kind en Gezin
Een afwijkende motorische ontwikkeling kan zich uiten in subtiele en moeilijker observeerbare signalen.
Vaak is de scheiding tussen pathologie en normale ontwikkeling niet absoluut en treedt er twijfel op.
Tijdens deze workshop laten Leen Peeters en Ria Cuppers, met een jarenlange expertise als pediatrisch
kinesitherapeute, een resem aan beeldmateriaal over discrete centraal neurologische beelden de revue
passeren. Denk aan monoplegie van bovenste of onderste lidmaat, houdings- en bewegingsasymmetrieën,
hypotone baby’s met lakse gewrichten, motorische immature bewegingspatronen en motorische achterstand
binnen algemene ontwikkelingsachterstand. Ze zoomen in op deze discrete signalen en duiden wanneer
kinesitherapeutische opvolging zinvol is.

4 Hoe presenteert een autisme spectrum stoornis zich bij jonge kinderen ?
Jo Wellens, ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen
Het brein van jonge kinderen is bijzonder plastisch en in volle ontwikkeling. Omdat een vroegtijdige
interventie belangrijk kan zijn, willen we kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS ) zo vroeg
mogelijk opsporen. Zoals aangegeven in de lijst van Dietz, zijn er items in het Van Wiechen onderzoek die bij
uitval suggestief zijn voor ASS. Stereotyp gedrag en tekort komen in de communicatie zijn de meest gekende
signalen. Maar wat zie je bij jonge kinderen ? Dr Jo Wellens illustreert aan de hand van videomateriaal de
vroegtijdige signalen van ASS en koppelt deze aan het Van Wiechen onderzoek. Na deze workshop weet je
welke signalen kunnen wijzen op ASS en ken je enkele typische symptomen bij ASS.

5 De grove motorische ontwikkeling van het jonge kind vanuit de ogen van een
kinderkinesist

Bart Moors, NDT-Bobath kinesitherapeut
Bart Moors, gespecialiseerd in kinesitherapie bij baby’s, geeft een overzicht van de opeenvolgende mijlpalen
die een kind in de eerste drie levensjaren verwerft op het vlak van grove motoriek. Vanuit zijn ervaring bij
- al dan niet aangeboren - neuromotorische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, staat hij stil bij enkele
specifieke situaties: de voorkeurshouding en tips om deze te voorkomen, kinderen die niet graag op de buik
liggen en ouders hier dan toch toe te stimuleren, poepschuiven als variant van een normale ontwikkeling of
is er meer aan de hand, wanneer ben je bezorgd als een kind op de tenen staat of loopt, …

6 Cerebrale parese opsporen op het consultatiebureau
Josse De Cat, CP Referentiecentrum UZ Pellenberg
Katleen Ballon, COS Leuven en Villa Clementina
De symptomen van cerebrale parese (CP) verschillen van kind tot kind, zowel in aantal als in intensiteit.
Door de toenemende zorg in de neonatologie is de verschijningsvorm van CP de laatste jaren geëvolueerd.
Hierdoor dreigen lichtere vormen van CP door de mazen van het net te glippen. In deze interactieve
workshop gaan Katleen Ballon en Josse De Cat dieper in op het ontstaan van CP en illustreren ze de vroege
tekenen via beeldmateriaal. Ze gaan dieper in op het belang van vroegtijdige detectie en welke stimulerende
adviezen je als CB-arts kan geven. Daarnaast krijg je zicht op de alarmsignalen van ontwikkeling en wanneer
te verwijzen en naar wie.

