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 Voorstellen

 Algemeen

 Jeugdarts & Kinderarts

 Kinderfysiotherapie

 Preverbale Logopedie

 Take Home

 Vragen



 Kinderarts

 Jeugdarts

 KinderFysiotherapeute

 Pre-Logopediste

 Diëtiste

 Polikliniek assistent

Kindergeneeskunde



 Verpleegkundige/ Verpleegkundig Specialist 
afdeling

 CB-teams
◦ Jeugdarts

◦ Jeugdverpleegkundige

◦ Assistente







Kinderen

 Geboren < 34 zwangerschapsweken 

 Geboortegewicht < 1500 gram

 Indicatie



 Warme overdracht

 Carrousel

 Samenwerking 

MMC-Elkerliek-JGZ



Samen lichamelijk onderzoek, vullen elkaar aan op:

Jeugdarts:

 Preventie

 Sociale medische context

 Vaccineren

Kinderarts:

 Specialistische zorg en Behandeling





 Motorische achterstand

 Cerebrale Parese

 Problemen tonusregulatie en prikkelbaarheid

 Asymmetrie

 Kwaliteit van bewegen 



 Prematuren <34 weken of <1500 gram

 Observatie motoriek:
◦ General Movements

◦ Tonus

◦ Asymmetrie



 Ouderinstructie:

- hanteren

- positioneren

- voorkomen voorkeurshouding



 Hulpvraag ouders?

 Onderzoek:
◦ General Movements

◦ AIMS

◦ BSID III

◦ Tonusonderzoek

◦ Asymmetrie in houding of bewegingen



 Afhankelijk van bevindingen onderzoek 
verdere beleid in overleg met ouders bepalen.





 Het ToP programma ondersteunt ouders en hun 
vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis, 
zodat zij met plezier en zelfvertrouwen de vroege 
ontwikkeling van hun baby kunnen begeleiden.

 Het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelings-
ondersteuning Prematuren (EOP-nl):
◦ verbonden aan het AMC
◦ coördineert de uitvoering van het ToP programma
◦ verzorgt onderwijs
◦ bevordert innovatie
◦ doet onderzoek



 Alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken 
zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben 
onder de 1500 gram.

 Voorwaarden:
◦ kind is verzekerd

◦ Opgeleide ToP kinderfysiotherapeut in de regio

 Eefke Bongers, Fysiomix kind Deurne

◦ Ouders speken Nederlands



 Start: In de eerste twee weken na ontslag.
 Duur: 12 huisbezoeken, laatste rond het 

eerste levensjaar.

 Geen problemen maar mogelijkheden 

 Steun in de thuissituatie:
signalen van de baby leren (her-)kennen en op 
een positieve manier op inspelen. 



Bij ontslag uit het ziekenhuis volgt overdracht 
aan de ToP kinderfysiotherapeut.

De ToP kinderfysiotherapeut koppelt haar 
bevindingen terug aan kinderarts en aan ons.
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 Laat prematuur tussen 34 en 37 weken zwangerschap
 Vroeg prematuur voor 34 weken (bezoeken poli)
 Prematuren voor 32 weken landelijke richtlijn en ToP
 Ontwikkeling
 Slechts 25% vd prematuren heeft een normaal slikpatroon op de aterme

datum
 Vroegtijdige preverbale logopedie

 kwaliteit van zorg
 kostenbesparend

 Samenwerking/ afstemming verschillende disciplines
 Adviezen op een lijn
 Preventie

 Blijven kijken naar het kind




