
Informatie over presentaties en sprekers

Technologie en kinderrevalidatie, een goede combinatie?
Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen ten behoeve van revalidatie. Dit kunnen robotische devices zijn maar ook 
gaming en virtual reality toepassingen. Wat kan nu de waarde zijn van deze nieuwe technologieen voor de kinderrevalidatie? Wat 
zijn bijvoorbeeld stimulerende factoren voor de toepassingen en wat zijn de drempels? Gelden voor de kinderrevalidatie dezelfde 
regels voor implementatie dan voor volwassen revalidatie? Binnen deze presentatie worden voorbeelden gegeven van robotische 
hulpmiddelen en virtual reality toepassingen maar tevens wordt de waarde hiervan kritisch beschouwt met betrekking tot kinder-
revalidatie.  

Door: de heer Prof. J.S. Rietman MD, PhD
Hans Rietman is revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde en revalidatietechnologie aan de Universiteit Twente.  
Hij was van 2007 tot 2016 wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development in 
Enschede. Hij is actief betrokken bij vele (inter)nationale onderzoeksprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing 
van revalidatie robotica en actieve ondersteunende instrumenten in de klinische praktijk. Hij is redactielid en medeauteur van 
het Nederlandstalige leerboek “Revalidatie voor Volwassenen (2014)”  en het boek “Amputatie en prothesiologie van de onderste 
extremiteit (2008)”. Daarnaast is hij auteur van meer dan 100 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen. Hij is adjunct hoogleraar 
aan de North Western University in Chicago USA en sinds 2017 leider van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI 2.0) van 
NWO. In 2014 werd hij benoemd tot voorzitter van de Nederlandse vereniging van revalidatieartsen. Naast het onderzoek prakti-
seert hij nog twee dagen per week als revalidatiearts in het Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

DCD, een diagnose per exclusionem
Als kinderen problemen hebben in het leren en uitvoeren van motorische vaardigheden kan men denken aan DCD. Deze ontwik-
kelingsstoornis komt frequent voor en het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de motoriek, met name bij kinderen 
waar andere domeinen van het functioneren ook niet adequaat ontwikkelen. De richtlijn DCD stelt voor de diagnose dat andere 
aandoeningen die de motoriek kunnen beïnvloeden uitgesloten worden. Een cruciale rol van artsen (onder andere jeugdartsen 
en kinderartsen) is juist te differentiëren tussen DCD en deze aandoeningen. Door middel van videobeelden zal de differentiële 
diagnostiek aan de orde komen en praktische handvatten die daaruit voortvloeien.

Door: de heer drs. J. Manterola, Jeugdarts KNMG
Juan Manterola is opgeleid en werkzaam geweest als general practitioner in Patagonia, Argentinië. Aansluitend is hij opgeleid als 
jeugdarts KNMG en werkzaam tussen 2002 en 2012 als schoolarts. Sinds 2008 werkzaam bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie 
(DCD-team en Chronische Pijn Jeugd).

Leren fietsen in een virtuele wereld? 
De zorg is aan het veranderen; ook in de kinderrevalidatie komt steeds meer plek voor technologische innovaties. Maar wat is er 
nou nodig om de dagelijkse revalidatiezorg te verbeteren? Aan de andere kant, wat voor technologische mogelijkheden zijn er 
nou eigenlijk? In deze presentatie zullen we beide invalshoeken toelichten aan de hand van een technologische innovatie voor 
de kinderrevalidatie: de virtuele fietstrainer. Lieke Achterman en Hielke Penterman laten zien wat er nodig is vanuit de dagelijkse 
praktijk en wat de wensen zijn van zowel behandelaars als cliënten en ouders. Monique Tabak zal laten zien wat de mogelijkheden 
zijn vanuit de wetenschap en technologieontwikkeling op het gebied van virtuele revalidatie. Samen werken ze aan deze virtuele 
fietstrainer, waarin de kinderen veilig, gecontroleerd en laagdrempelig kennis kunnen maken en herhaaldelijk kunnen oefenen 
met verschillende verkeerssituaties. Door de toevoeging van innovatieve sensortechnologie (eye tracking), willen ze begrijpen 
waar de kinderen naar kijken als zij deelnemen aan het virtuele verkeer, zodat zij kunnen worden voorzien van persoonlijke feed-
back. 

Door: de heer H. Penterman, kinderfysiotherapeut; mevrouw L. Acherman, ergotherapeut en mevrouw dr.ir. M. Tabak, 
associate professor en biomedisch ingenieur
Monique Tabak is biomedisch ingenieur en werkzaam als associate professor aan de Universiteit Twente en Roessingh Research 
and Development. Haar onderzoek richt zich op gepersonaliseerde eHealth technologie voor de revalidatie, waaronder zelfma-
nagementprogramma’s voor COPD met co-morbiditeiten, astma, of hartrevalidatie, maar ook interactieve technologieën zoals 
Virtual Reality. Ze heeft veel ervaring in (inter)nationale onderzoeksprojecten die gericht zijn op eHealth voor revalidatie en 
chronische aandoeningen, in samenwerking met verschillende zorgcentra. Ze maakt deel uit van het managementteam van het 
strategische onderzoeksprogramma ‘Personalised eHealth Technology’ aan de UTwente. Daarnaast is ze programmacoördinator 
‘Health & wellbeing’ in het Digital Society programma van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten (VSNU). 



Lieke Acherman werkt als ergotherapeut in Roessingh, Centrum voor Revalitatie binnen het team voor kinderen met  
Developmental Coordination Disorder (DCD) en Chronische Pijn Jeugd.
Hielke Penterman werkt als kinderfysiotherapeut in het Roessingh binnen het team voor kinderen met Developmental  
Coordination Disorder (DCD), Chronische Pijn Jeugd en de Kinderkliniek.

Baby- en peuter CIMT-BiT thuisinterventie: Behandeling arm/hand bij jonge kinderen met hersenbeschadiging
Deze behandelvorm is voor kinderen met een hersenbeschadiging die een sterk verhoogd risico hebben op een asymmetrie in 
het gebruik van de armen en handen. Het kind gebruikt één hand en arm minder vaak en/of minder makkelijk gedurende de dag. 
Inmiddels is de piratengroep al een bekende behandelvorm, waarbij de arm/handfunctie intensief geoefend wordt. 

Bij de (modified) Constrained Induced Movement Therapy, genoemd CIMT, wordt eenhandig geoefend, waarbij de aangedane 
hand intensief gestimuleerd wordt. Bij de intensieve Bimanuele Training, BiT genoemd, wordt de aangedane hand tijdens twee-
handige activiteiten gestimuleerd.

De Maartenskliniek heeft een oefenprogramma opgezet om ook te oefenen met de jongere groep kinderen van 9 maanden tot 3 
jaar met (een verdenking) op een unilaterale CP. Het grote verschil met de andere programma’s is dat kinderen niet naar het cen-
trum komen om te oefenen, maar dat er thuis geoefend wordt door ouders en de betrokken 1e-lijns (fysio)therapeut. Vanuit het 
revalidatiecentrum wordt op afstand gecoacht. Dit gebeurt middels een patiëntenportaal, waar ouders en therapeuten in kunnen 
loggen. Hier kunnen filmbeelden gedeeld worden en wordt tevensfeedback gegeven. Dit programma wordt al langere tijd toege-
past binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Zowel ouders en betrokken 1e-lijns therapeuten zijn erg enthousiast.
Er wordt uitleg gegeven over het programma, met een casusbespreking om ervaringen te delen over een van de trajecten.
The effectiveness of Baby-CIMT in infants younger than 12 months with clinical signs of unilateral-cerebral palsy; an explorative 
study with randomized design. Eliasson AC1, Nordstrand L, Ek L, Lennartsson F, Sjöstrand L, Tedroff K, Krumlinde-Sundholm;  Res 
Dev Disabil. 2018 Jan;72:191-201.  Unimanual versus bimanual therapy in children with unilateral cerebral palsy: Same, same, but 
different.; Hoare B, Greaves S;  J Pediatr Rehabil Med. 2017;10(1):47-59. 

Door: mevrouw J. Gussinklo en mevrouw S. Boom
Jeanine Gussinklo werkt als kinderfysiotherapeut in Roessingh, Centrum voor Revalidatie binnen het team 0-4 jarigen team,  
CP team en handenteam. 
Sanne Frederix werkt als ergotherapeut in Roessingh, Centrum voor Revalidatie binnen de sector kinderen met als hoofdteams  
0-4 jarigen en EMB en lid van de e-health werkgroep.
 
Niet-aangeboren hersenletsel op kinderleeftijd: het venijn zit in de staart
Hersenletsel op kinderleeftijd kan beperkingen opleveren op motorisch, cognitief en sociaal emotioneel terrein. Soms zijn  
functies aangedaan die het kind op het moment van letsel nog niet dagelijks nodig heeft. De beperkingen komen dan pas later  
in het leven, bijvoorbeeld bij de overgang van basisschool naar de middelbare school, aan het licht. Er kan dan diagnostische  
vertraging opleveren doordat de klachten dan niet meer worden gerelateerd aan het hersenletsel. Over het belang van monito-
ring en goede voorlichting in de subacute fase. 

Door: de heer W.D.C. Gaykema, revalidatiearts en mevrouw B. v. Heerikhuizen, GZ-psycholoog/orthopedagoog
Wietse Gaykema werkt als revalidatiearts in Roessingh, Centrum voor Revalidatie binnen het team voor kinderen en jongeren  
met niet-aangeboren hersenletsel. Hij zit in de landelijke werkgroep kinder-NAH. 
Beryl van Heerikhuizen werkt als GZ-psycholoog/orthopedagoog binnen het team voor kinderen en jongeren met niet-aangebo-
ren hersenletsel. Zij zit in de landelijke werkgroep kinder-NAH. 

Hypermobiliteit bij kinderen; lust of last? 
Hypermobiliteit bij kinderen komt regelmatig voor. Sommige van deze kinderen functioneren en ontwikkelen prima. Een klein 
deel van de kinderen loopt tegen problemen aan. Tijdens deze presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod. 
Bij welke kinderen moet je nadenken over medische oorzaken van hypermobiliteit? Hoe beoordeel je hypermobiliteit bij een 
kind? Moet je nadenken over een bindweefselaandoening? Is er een genetische oorzaak voor hypermobiliteit? Is er een risico op 
geassocieerde aandoeningen? 



Door: mevrouw dr. J. Geelen, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen
Sinds december 2019 is mevrouw Joyce Geelen kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen (EAA). Zij is drie dagen per 
week werkzaam binnen het Amalia kinderziekenhuis van het RadboudUMC. In het RadboudUMC is zij betrokken bij het experti-
secentrum Zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen. Binnen dit centrum is er landelijke expertise op het gebied van het 
Noonan syndroom, Kleefstra syndroom, Koolen-de Vries syndroom, Prader-Willi syndroom en KBG-syndroom. Mevrouw Geelen 
heeft een eigen polikliniek EAA waar zij langdurig kinderen volgt met een genetische ontwikkelingsstoornis. Daarnaast is zij ook 
betrokken bij de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, onder meer op de multidisciplinaire KOALA-poli 
van het Amalia Kinderziekenhuis en bij het regionaal georganiseerde KiECON. Tevens is zij verbonden aan de kinderrevalidatie van 
Roessingh, Centrum voor Revalidatie. 

Orthopedische aspecten bij hypermobiliteit bij kinderen
Hypermobiliteit kan invloed hebben op de groei en functie van het bewegingsapparaat. In de presentatie zullen de verschillen-
de aspecten van t.a.v .van het groeiende skelet worden besproken. Ingegaan wordt op de mogelijkheden van behandeling van 
standsdeviaties a.g.v. hypermobiliteit van rug en onderste extremiteit.

Door: mevrouw Dr. A.V.C.M. Zeegers, orthopedisch chirurg, afdeling Orthopedie Medisch Spectrum Twente te Enschede
Elgun Zeegers is als orthopedisch chirurg en opleider Orthopedie verbonden aan het Medisch Spectrum Twente.  
Aandachtsgebieden binnen de Orthopedie zijn de kinderorthopedie, neuromusculaire aandoeningen en standsafwijkingen 
van de rug en de onderste extremiteiten met in bijzonder afwijkingen van voet en enkel. Samen met de revalidatieartsen van 
Roessingh, Centrum voor Revalidatie bestaat een intensieve samenwerking op gebied van kinderen en volwassenen. MST vormt 
samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie een tertiair verwijzingscentrum voor onderzoek van loopstoornissen en behan-
deling van standsafwijkingen tgv spasticiteit van de onderste extremiteit.

Psychosociale zorg voor kinderen met cerebrale parese
Binnen de kinderrevalidatie is er naast een paramedische behandeling ook intensieve aandacht voor de psychosociale gevolgen 
van de aandoening. Binnen het team voor kinderen met cerebrale parese is er daarom een tweesporenspreekuur. Kinderen wor-
den met hun ouders uitgenodigd op bepaalde leeftijden. Een revalidatiearts, maatschappelijk werkende en gezondheidszorgpsy-
choloog inventariseren met kind en ouders of er vragen zijn over gedrag, cognitie, sociaal-emotionele ontwikkeling en opvoe-
ding. Gezondheidszorgpsycholoog Arja Vermeulen vertelt over de specifieke vragen die op het gebied van cognitie en gedrag bij 
deze kinderen voorkomen. Maatschappelijk werkende Rianne Davids zal de Groeiwijzer toelichten, een instrument om met ouders 
en kinderen bewust stil te staan bij het opgroeien naar zelfstandigheid. De Groeiwijze is ontstaan naar een idee van revalidatie-
centrum Bloorvieuw in Canada. Ouders moeten daar altijd een heel eind rijden naar het revalidatiecentrum. Tussen afspraken zat 
een lange tijd en om ouders en hun kind ook thuis “aan het werk te zetten “, is dit instrument bedacht.

Ouders kunnen samen met hun kind – aan bijvoorbeeld de keukentafel- de Groeiwijzer invullen. Er zijn 5 formulieren:
Geboorte-3 jaar, 4-6 jaar, 7-11 jaar, 12-16 jaar en 17-21 jaar. De vragen betreffen allemaal de volgende domijnen:
Ik - Wonen - Relaties - Studie - Vervoer - Sport -  Vrije tijd -  Werk - Zorg.
Ouders nemen de ingevulde lijst mee naar het 2-sporenspreekuur en vervolgens bespreek ik deze met hen. Soms komen er helde-
re hulpvragen uit voor één van onze disciplines. Binnen onze andere teams wordt de Groeiwijzer ook gebruikt.

Door: mevrouw drs. A. Vermeulen, gezondheidszorgpsycholoog en mevrouw Rianne Davids, maatschappelijk werkende 
Arja Vermeulen is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam in Roessingh binnen het team voor kinderen met cerebrale parese 
en het team voor 0-4 jarige kinderen met de therapeutische peutergroepen.
Rianne Davids is als maatschappelijk werkende werkzaam in Roessingh binnen het 0-4 team, CP-team en NAH-team.


