Donderdag 30 september 2021
ReeHorst, Ede

DCD anno 2021

Dealen met Developmental Coordination Disorder

“Kinderen met DCD krijgen de diagnose vaak pas na
een zoektocht van jaren!”
Kinderen met DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische activiteiten. Hierdoor
ervaren zij in het dagelijkse leven veel moeite met activiteiten als fietsen, schrijven en sporten. DCD is een
ontwikkelingsstoornis die niet verklaard kan worden door een neurologische aandoening of verstandelijke
beperking. Vanwege de hoge prevalentie (5 à 6 procent) bent u als zorgprofessional ongetwijfeld bekend
met deze kinderen.
Kinderen met DCD krijgen de diagnose vaak pas na een zoektocht van jaren! Vroege signalering is echter
essentieel voor het geven van de juiste interventie en het adviseren van kind, ouders en/of leerkracht.
Maar welke personen kunnen signaleren en waar moeten zij op letten? En wanneer stuur je een kind door
voor het stellen van de diagnose? Daarnaast is de samenwerking tussen therapeut, ouders en andere
ketenpartners van groot belang om het kind met DCD de geleerde vaardigheden toe te laten passen in zijn
of haar dagelijks leven. Wat kunt u betekenen in deze samenwerking?
In 2020 is de Nederlandse Richtlijn voor DCD beschikbaar gekomen, een belangrijke impuls voor de
kwaliteit van zorg. We bespreken de belangrijkste aanbevelingen en hoe u deze in de praktijk kunt
toepassen. Wat is uw rol als professional?
Dit congres met verschillende masterclasses en casuïstiekbesprekingen zorgt voor diepgang, met veel
praktische adviezen en handvatten. Wij ontmoeten u graag op 30 september in Ede!

Jolien van de Houten, OT en CO-OP
Annelies de Hoop, X11 ergotherapie & onderwijs
Marina Schoemaker, Bewegingswetenschappen, UMCG
Bert Steenbergen, Radboud Universiteit
Anita Seinen, SCEM

Programma
Dinsdag 21 september, 20.00-21.30 uur: live webinar
Wat is Developmental Coordination Disorder (DCD)?
Wilt u alvorens deel te nemen aan het congres
uw basiskennis over DCD opfrissen, volg dan het
live webinar over: wat is DCD, hoe herken je het en
stel je de diagnose, en wat is de ontwikkeling op langere
termijn.
Spreker: Juan Manterola, jeugdarts KNMG/Kinderrevalidatie,
Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Enschede

Donderdag 30 september
Dagvoorzitter: Jolien van den Houten

Parallel te
(max 30 devolgen verdieping
spro
elnemers)
11.15 - 12 gramma
.30 uur
Theorieë
n over mot
voor de di
or
agnostie ische ontwikkelin
k en bege
met DCD
g:
leiding va betekenis
1. neural
n kinderen
e
2. dynam rijpings- en reflext
is
he
3. neural che systeemtheo orieën
e
rie
• Mijna H groep selectie theo
ad
Ontwikke ders Algra, hoog rie.
lingsneur
leraar
ologie

08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur

Welkom door de dagvoorzitter en uitleg

09.35 uur

DCD daar kun je wat mee (interview)
• Yvette Overmars-Mauritsz en haar 12-jarige
zoon Mats
Eerste signalering • Johannes Noordstar,
docent
Anders kijken naar kinderen
• Miriam Hufen, ergotherapeut gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking
en Annelies de Hoop, ergotherapeut passend onderwijs

09.45 uur
10.15 uur

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Vlog4Succes: samenwerking en kritische blik
• Jordi van Heeswijk, ergotherapeut
Revalidatie thuis via coachen en e-health
• Berthe Swart, ergotherapeut en beheerder
e-revalidatie
Behandeling van kinderen met DCD in de 1e en
2e lijn: same, same but different? • Johannes
Noordstar, docent en Jordi van Heeswijk

11.35 uur
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12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

De toepassing van het motorisch leren, een heel gepuzzel
• Ingrid van der Veer, kinderfysiotherapeut
Toelichting Richtlijn DCD: toepassen in de praktijk, hoe doe je dat?
• Sebastiaan Severijnen, kinderrevalidatiearts
Plezier in Bewegen voor het DCD-kind
• Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs
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Pauze

15.30 uur

DCD in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen
• Mieke van Andel, jeugdarts
DCD, ik red me ermee!
• Jan Willem Gorter, kinderrevalidatiearts

16.00 uur
16.30 uur

oe
sp
14.00 - 15 fen-, kinderfysio- rogramma
en ergoth
.00 uur
erapeute
n)
DCD Daily
Oefenen
m
• Berdien et uitvoeren en sc
oren van
Moraal-va
de
en sr. on
derzoeke n der Linde, doce DCDDaily
r en Ingrid
nt
Bommel,
kinderfysi
van
otherape
ut

Afsluiting

Zie voor het uitgebreide programma de detailpagina van de bijeenkomst op
www.scem.nl

Ingrid van Bommel • kinderfysiotherapeut,
Fitaal, Drachten; docent, Avans+, Breda; Pearson
Academy; Fontys Master SEN en SchrijvenNL
Prof.dr. Jan Willem Gorter • MD, PhD, FRCPC director of CanChild; Scotiabank Chair in Child
Health Research; professor of Pediatrics, McMaster
University
Prof.dr. Mijna Hadders Algra • hoogleraar
Ontwikkelingsneurologie, Universitair Medisch
Centrum, Groningen
Jordi van Heeswijk • ergotherapeut, Vlog4succes,
Eindhoven
Annelies de Hoop • ergotherapeut passend
onderwijs, Tilburg; X11 ergotherapie & onderwijs
Jolien van den Houten MHPE/BScOT (dagvoorzitter)
• eigenaar OT; CO-OP instructor, Heerlen
Miriam Hufen • ergotherapeut gespecialiseerd in
sensorische informatieverwerking/eigenaar opleidingsinstituut Anders kijken naar kinderen, Leiden
Dr. Remo Mombarg • lector Bewegingsonderwijs en
Jeugdsport, Hanzehogeschool; docent/onderzoeker,
Rijksuniversiteit, Groningen
Dr. Berdien Moraal-van der Linde • docent/
sr. onderzoeker, Hanzehogeschool, Groningen
Dr. Johannes Noordstar • docent, Hogeschool Utrecht
Dr. Anneloes Overvelde • kinderfysiotherapeut/
cursusleider SchrijvenNL
Sebastiaan Severijnen • kinderrevalidatiearts, Basalt
Revalidatie, Leiden
Berthe Swart • ergotherapeut en beheerder
e-revalidatie, Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag
Ingrid van der Veer MSc • kinderfysiotherapeut/
klinisch epidemioloog/promovendi, Universiteit van
Hasselt

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen
geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina van deze
bijeenkomst in de Agenda op scem.nl.
Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 239 op locatie
€ 209 online
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de
bijeenkomst € 30 hoger.
Bij deelname aan het webinar geldt € 10
korting op het congres.
Doelgroep
Jeugdarts, kinderarts, (kinder)fysiotherapeut, jeugdverpleegkundige,
verpleegkundig specialist, revalidatiearts,
ergotherapeut, kinderoefentherapeut,
osteopaat, psycholoog en logopedist. Ook
andere belangstellenden zijn eveneens
van harte welkom.
Accreditatie
Aangevraagd bij ABSG, NVK, KRF NL
(Algemeen en Kinder), Keurmerk
Fysiotherapie, Kwaliteitsregister V&V en
Verpleegkundig Specialisten Register.
Bij voldoende belangstelling wordt
aanvullend accreditatie aangevraagd.
Datum en locatie
Donderdag 30 september 2021
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
(betaald parkeren)
Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Sprekers en voorzitter
Mieke van Andel • jeugdarts, Centrum Jonge Kind,
Karakter Universitair Centrum, Nijmegen

