Dinsdag 17 maart 2020
Pathé, Ede

Kinderorthopediecongres 2020

van Sport tot Cerebrale Parese

Beste congresbezoekers,
Op dinsdag 17 maart wordt het tweede lustrum van het Sophia Kinderziekenhuis SCEM
Kinderorthopediecongres gevierd. ’s Ochtends komen orthopedische en traumatologische
aspecten van sportbeoefening door kinderen aan de orde. Het team van de kindersportpoli in
het Sophia Kinderziekenhuis brengt diverse letsels en problemen voor het voetlicht.
De lunchsessie ‘Stappenplan t.a.v. voorzieningen bij tenenlopen bij Cerebrale Parese’,
besproken door een kinderrevalidatiearts van Klimmendaal, is traditioneel gericht op
podologen, podotherapeuten en orthopedisch schoenmakers.
‘s Middags staat o.a. de CP-patiënt centraal. De kinderrevalidatiearts licht toe hoe tenenlopen
kan worden behandeld en hoe tenenlopen een subtiele uiting kan zijn van Cerebrale Parese.
Na de toelichting door de kinderorthopedisch chirurg op het huidige heupbeleid bij CP, bespreekt
de kinderfysiotherapeut de peri-operatieve begeleiding bij multilevel chirurgie. Tot slot
natuurlijk weer een speciale gastlezing. We zijn zeer vereerd Rick van Rijn, hoogleraar forensische
kinderradiologie, en Wouter Karst, forensisch arts, te mogen verwelkomen. Samen presenteren zij:
Everything you always wanted to know about child abuse (but were afraid to ask).
Een interessant lustrumprogramma, graag begroeten wij u daarom op 17 maart!

Gert Bessems, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis
Anita Seinen, SCEM

Programma
Voorzitter: Gert Bessems, kinderorthopedisch chirurg
08.45 uur

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Welkomstwoord door de voorzitter

09.35 uur

Sportblessures bij kinderen en de rol van de fysiotherapeut
Dr. Linda van den Berg • sportarts

10.15 uur

Sportgerelateerde knieletsels bij kinderen
Dr. Tom Piscaer • orthopedisch chirurg

10.55 uur

Pauze

11.25 uur

Kinderfracturen en de gevolgen
Gert Bessems

12.05 uur

Casuïstiek

12.45 uur

Lunchpauze
13.00-13.30 uur Lunchsessie
Stappenplan t.a.v. voorzieningen bij tenenlopen bij Cerebrale Parese 		
Petra van Kampen • kinderrevalidatiearts
Voor (register)podologen, podotherapeuten en orthopedische
schoentechnici (max. 70 deelnemers)

13.45 uur

Tenenlopen bij Cerebrale Parese
Petra van Kampen

14.05 uur

Cerebrale Parese, screening en behandelopties van heuppathologie
Dagmar Kempink • kinderorthopedisch chirurg

14.45 uur

Pauze

15.10 uur

Multilevel chirurgie bij kinderen met CP, type interventies en
postoperatieve revalidatie
Esther van Bommel • kinderfysiotherapeut en Arno ten Ham • orthopedisch
chirurg

15.50 uur

Everything you always wanted to know about child abuse
(but were afraid to ask)
Prof.dr. Rick van Rijn • kinderradioloog en Wouter Karst • forensisch arts

16.35 uur

Afsluiting symposium

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 209
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór
de bijeenkomst € 239

Sprekers en voorzitter
Dr. L.E.M. van den Berg • sportarts Orthopedie,
Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
J.H.J.M. Bessems (voorzitter) • kinderorthopedisch
chirurg, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis,
Rotterdam
E.E.H. van Bommel, MPPT • kinderfysiotherapeut,
St. Maartenskliniek, Ubbergen
A.M. ten Ham • orthopedisch chirurg,
St. Maartenskliniek, Ubbergen

Doelgroep
(Kinder)orthopeden, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten,
jeugdartsen, kinderartsen,
revalidatieartsen, podotherapeuten,
(register)podologen, orthopedisch
instrumentenmakers, gipsverbandmeesters, manuele therapeuten,
bewegingswetenschappers, verpleegkundig
specialisten, physician assistants,
jeugdverpleegkundigen en andere
belangstellenden. Deze bijeenkomst is
ook voor huisartsen zeer interessant.
Accreditatie
Aangevraagd bij KNGF (algemeen en
kinder), Keurmerk Fysiotherapie, ABSG
(AJN), NVK, ADAP, NVvP, VGN, NAPA,
Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister
V&V, KABIZ (St. Loop) – Registerpodoloog/
Podoposturaaltherapeut. Bij voldoende
gebleken belangstelling vanuit een
bepaalde discipline wordt accreditatie
aangevraagd.
Datum en locatie
Dinsdag 17 maart 2020
Pathé
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE Ede (betaald parkeren)

P.J. van Kampen • kinderrevalidatiearts,
Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Arnhem
W.A. Karst • forensisch arts, Nederlands Forensisch
Instituut, Den Haag
D.R.J. Kempink • kinderorthopedisch chirurg,
Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam;
Leids Universitair Medisch Centrum

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht

Dr. T.M. Piscaer • orthopedisch chirurg, Erasmus MC,
Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

31737

Prof.dr. R.R. van Rijn • kinderradioloog, Amsterdam
UMC

