CURSUS
ERGOMETRIE BIJ KINDEREN
12 februari 2016

Voor Wie:

(Kinder) fysiotherapeuten, functie assistenten en andere
geïnteresseerden.

Accreditatie: KNGF (Kinder en Algemeen) aangevraagd
Investering:

€ 295,- (Dit is inclusief catering, lunch en studiemateriaal)

Waar:

Alphen aan den Rijn

Cursuscoordinator:

Dr Tim Takken medisch fysioloog

The Physiology Academy | Schouw 46 | NL-2408 PH | Alphen aan den Rijn | Nederland |
+31642028567 info@physiology-academy.nl | www.physiology-academy.nl |
KVK57521913

Over de Cursus
Het doel van de scholing is kennistransfer op het gebied van
inspanningsfysiologie en inspanningstesten en het toepassen van deze
kennis bij het testen en trainen van kinderen in de (fysiotherapeutische)
praktijk.
De insteek van de scholing is heel praktisch; er worden presentaties
verzorgd over inspanningsfysiologie en inspanningstesten en de toepassing
hiervan bij kinderen. Aansluitend zal de opgedane kennis in de praktijk
toegepast worden tijdens de workshop waarin de verschillende testen in de
praktijk worden uitgevoerd door de cursisten zelf. Na de workshops is er
ruimte om de testen na te bespreken en om in te gaan op vragen van de
cursisten.
De cursus staat onder leiding van Dr Tim Takken. Hij is auteur van onder
meer het boek Inspanningstests en Inspanningsfysiologie bij Kinderen.
Daarnaast is hij werkzaam als medisch fysioloog in het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en heeft veel ervaring met uitvoer en interpretatie van
inspanningstesten bij kinderen.
Deze cursus is gericht kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten,
functieassistenten en overige geïnteresseerden. De cursus is vooral bedoeld
voor therapeuten die in de praktijk inspanningstesten (willen gaan)
uitvoeren bij kinderen en jongeren.
Leerdoelen:
•
Kennis hebben van de inspanningsfysiologische aspecten van
fitnesstesten voor kinderen;
•
De verschillen tussen de diverse fitnesstesten weten te benoemen;
•
Indicaties, contra-indicaties en stop-criteria weten te benoemen voor
de uitvoer van inspanningstesten;
•
Weten hoe de resultaten van inspanningstesten geïnterpreteerd
moeten worden.

ERGOMETRIE BIJ KINDEREN – PROGRAMMA 10-2-2017

09.00 – 09.30

Ontvangst en koffie

09.30 – 10.30

Lezing inspanningsfysiologie bij kinderen

10:30 -10:45

Pauze

10.45 – 12.00

Lezing Inspanningstesten voor Kinderen

12:00 – 12:30

Q&A

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Workshop inspanningstesten Loopband (Fitkids,
Ebbeling, Bruce, Dubowy), Fietsergometer
(Godfrey, Steep Ramp Test) .

15:30 – 16:30

Nabespreking van de testen

16:30 – 17:00

Q&A, afsluiting en evaluatie
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