Klinische kinderfysiotherapie op de neonatologie vanaf de geboorte
tot 1 maand
Productcategorie

Kliniek

Aanbieder

Kinderfysiotherapie

Specialisme

Kindergeneeskunde (Kinderarts-Neonatoloog)

Patiëntengroep

Afbakenen van de patiëntengroep: het gaat om alle kinderen die een
verwijzing krijgen voor kinderfysio-therapie:
1. Neonaten geboren <32 weken zwangerschapsduur
2. Neonaten geboren met een geboortegewicht <1500 gram/<p10
3. Neonaten geboren met een verhoogd risico op een afwijkende
motorische ontwikkeling.
4. Neonaten met problemen van het bewegingsapparaat (bv.
contracturen, dreigende voorkeurshouding)
5. Neonaten met een tonusregulatiestoornis.

Inhoud
Intake en onderzoek na
verwijzing

Na het ontvangen van het consult wordt een eerste afspraak ingepland
met ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers krijgen tijdens de eerste
afspraak uitleg over de reden en het doel van kinderfysiotherapeutische
begeleiding. Deze informatie kunnen ouders teruglezen in de folder
‘Kinderfysiotherapie op de neonatologie’ die zij overhandigd krijgen.
Contactmomenten vinden bij voorkeur plaats in aanwezigheid van de
ouders/verzorgers. Onderzoek richt zich op beweging- en
gedragsobservatie in rust en tijdens verzorgingsmomenten. Hierbij ligt
het accent op de kwaliteit van het bewegen (motoscopie).
Motoscopie:
- Observatie pasgeborenen at risk (motoriek, zelfregulatie, gedrag)
Motometrie: een of meer van deze meetinstrumenten:
- TIMP/Timpsi (Test of Infant Motor Performance)
- General Movements
- Amiel Tison
Opstellen van kinderfysiotherapeutisch zorgplan voor ouders/verzorgers:
- Algemene adviezen voor het optimaliseren van de voorwaarden om
tot een goede motorische ontwikkeling te komen.
- Postionering/Houding/Hanteringsadviezen.

Reguliere zitting
kinderfysiotherapie

Activiteiten:
- verzamelen van anamnestische info uit medische/sociale gegevens.
- uitvoeren van observatie en onderzoek.
- terugkoppelen van bevindingen aan verwijzer/ouders/verzorgers.
- uitleg en instructie over positionering, houding of hantering aan
ouders/verzorgers.
- evalueren van kinderfysiotherapeutisch behandelplan en zo nodig
bijstellen.
- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg

Afsluiting en rapportage

De kinderfysiotherapeut legt de gegevens uit de gehele behandelperiode
vast in het patiëntendossier (EPD) en geeft advies over een eventuele
vervolgbehandeling. Bij een vervolgbehandeling wordt relevante patiëntinformatie overgedragen conform het behandelprotocol van het
ziekenhuis.
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Resultaat

-

-

Bij ontslag hebben ouders inzicht in de juiste houdings-en
hanteringstechnieken en anticiperen zij zo optimaal mogelijk op de
signalen van het kind.
Kinderfysiotherapeutische begeleiding is tijdens de opname gericht
op het observeren, analyseren en monitoren van het bewegen van
het kind. Ouderbegeleiding zal gericht zijn op het sensitief maken
voor signalen van het kind, houding/hanteringadviezen zullen indien
nodig gegeven worden.
Overdracht naar een ToP/Kinderfysiotherapeut zal in overleg met
ouders voor ontslag worden gerealiseerd.

Literatuur/richtlijnen

Literatuur:
- Neonatal Physical Therapy. Part II:Practice Frameworks and
Evidence-Based Practice Guidelines. Jane K. Sweeney, PT, PhD, PCS,
FAPTA, Carolyn B. Heriza, PT, EdD, FAPTA, Yvette Blanchard, PT,
ScD, and Stacey C. Dusing, PT, PhD
- Neonatal Physical Therapy. Part I: Clinical Competencies and
Neonatal Intensive Care Unit Clinical Training Models Jane K.
Sweeney, PT, PhD, PCS, FAPTA, Carolyn B. Heriza, PT, EdD, FAPTA,
and Yvette Blanchard, PT, ScD
- Doctoral Programs in Pediatric Science (J.K.S., C.B.H.), Rocky
Mountain University of Health Professions, Provo, Utah; Pediatric
- Rehab Northwest LLC (J.K.S.), Gig Harbor, Washington; and Physical
Therapy Program (Y.B.), University of Hartford, Hartford,
Connecticut
- Boek: Kinderfysiotherapie, Hoofdstuk 8: Neonatologie, R. van
Empelen, R. Nijhuis-van der Sanden, A. Hartman.

Kwaliteit fysiotherapeut

BIG-registratie en registratie in Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie
Kennis hebben van:
- neonatale ontwikkeling, zorg en follow-up
- NIDCAP (Newborn Individualized Development Care and Assessment
Programme), IBAIP (Infant Behavioral Assesment and Intervention
Program) en ontwikkelingsgerichte zorg
- family centered care
- ToP-programma

Kosten
Intake en onderzoek
na verwijzing
Reguliere zitting kinderfysioth
Lange zitting
Afsluiting en rapportage
Toeslag weekend
Inlichtingen en aanvragen

bij VLF = info@vlfnl.nl en NVZF = Secretariaat@nvzf.nl
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