
www.heliomare.nl

Uitnodiging

Bijeenkomst

ketenpartners

Heliomare Kind/Jeugd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als professionals is het ons dagelijks werk om kinderen en jongeren te ondersteunen voor wie
meedoen niet vanzelfsprekend is. Als we met elkaar onze kennis delen en samenwerken, maken we
dat voor veel kinderen en jongeren (weer) mogelijk. Bent u benieuwd naar de expertise van
Heliomare? Dan ontmoeten we u graag! 
 

  Kennis om mee te doen 
                 ontmoeten - workshops - samenwerken  

Datum 13 november 2018
Tijd van 17.30 uur tot 21.00 uur inclusief lichte maaltijd

Locatie Heliomare in Heemskerk, De Velst 1, 1963 KL Heemskerk

Kosten geen

  

Programma
17.30 uur – 18.15 uur Onder het genot van een kop soep en broodjes dompelt u zich even onder in de

wereld van de kinder- en jeugdrevalidatie. Doe een wedstrijdje met de Racerunner,

communiceer met de Tobii of kijk op de informatiemarkt o.a. video's van verschillende

behandelvormen, mogelijkheden voor bewegen en sport en speciaal onderwijs.

18.15 uur Opening door revalidatieartsen Francisca Meuzelaar-Kiezebrink en Tamara Lut.

18.30 - 19.00  uur Trainen of omdenken bij langdurige pijn

Peter de Koning, revalidatiearts en Marijke Trossel, psycholoog

19.00 - 19.30 uur Niet-aangeboren hersenletsel; niets te zien, veel aan de hand?

Hannemieke van der Lei, revalidatiearts en Germy Limpers, docent Observatiegroep

19.30 - 20.00 uur Workshop ronde 1: voor keuzemogelijkheid zie achterzijde

20.15 - 20.45 uur Workshop ronde 2: voor keuzemogelijkheid zie achterzijde

20.45 uur Afsluiting met koffie/thee/borrel, netwerken en bezoek aan de informatiemarkt.
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Colofon

onderwijsHeliomare revalidatie arbeidsintegratie sport

 

Workshops
 

Ronde 1  Keuze uit Eetteam, Cowboys & Indianengroep en DCD

Ronde 2  Keuze uit Eetteam, Cowboys & Indianengroep en DCD

 

Deze avond is interessant voor o.a. revalidatieartsen, kinderartsen, huisartsen, artsen voor verstandelijk

gehandicapten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, samenwerkingsverbanden en andere

zorgpartners. 

  

Informatiemarkt
U kunt zich informeren over de revalidatie behandeling van verschillende diagnosegroepen, zoals DCD,

NMA en CP (waaronder Cowboys & Indianengroep). Verder vindt u informatie over het Regionaal

Communicatie Advies Team, het Eetteam, het Zitadviesteam, Inspannings- en Gangbeeldanalyse, FitKids

en (voortgezet) speciaal onderwijs, observatiegroep en dienstverlening in het regulier onderwijs.   

 

Parkeren
Rondom het gebouw is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

 

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Heliomare (www.heliomare.nl/ketenpartners-kj). Graag voor

1 november.

 

 

 

 

 

De bijeenkomst is een initiatief van het team Heliomare Kind/Jeugd
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