Workshops patiëntendag 2019
1. Jongeren met een bewegingsstoornis – hoe vind ik een baan?
Deze workshop wordt verzorgd door Emma at Work, een organisatie die jongeren met een
chronische fysieke aandoening ondersteunt op weg naar een zelfstandige toekomst. Hun
missie is om jongeren te ondersteunen in de voorbereiding naar werk hen te helpen bij het
vinden van een eerste baan. Zij bieden (online) trainingen, workshops, coaching en
bemiddelen jongeren naar bijbanen, vakantiebanen, stages, werkervaringsplekken en
(tijdelijke) banen. Hoe zij dit doen, vertellen ze graag in deze workshop.
2. Je zal het maar (niet) hebben - Pedagogische en maatschappelijke obstakels bij
bewegingsstoornissen
Patiënten, maar ook ouders van kinderen met een bewegingsstoornis, komen in het dagelijks
leven heel wat obstakels tegen. Niet alleen bij de opvoeding, maar ook op school. In deze
workshop zal een pedagogisch medewerker van het UMCG een presentatie geven over
mogelijke problemen en oplossingen, waarbij er ruimte is voor vragen.
3. Hoe een beoordeling bij het UWV in zijn werk gaat
Natuurlijk wil je een baan en geld verdienen, maar soms lukt dat niet (meer) volledig en dan?
Wat als je niet (meer) in je eigen inkomen kan voorzien als gevolg van jouw
bewegingsstoornis? Dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor een
inkomensvoorziening, een voorziening die ook juist kan helpen om wel aan het werk te
komen en/of blijven. UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor die
inkomensvoorziening. Daarbij is een dokter en een arbeidsdeskundige betrokken. Als je meer
wil weten over die beoordeling; hoe die gaat, wat je kan doen in de voorbereiding; wat van
belang is om met de dokter en arbeidsdeskundige te bespreken; meld je dan aan voor deze
workshop en hoor van een dokter uit de dagelijkse praktijk, met veel deskundigheid op dit
gebied over deze voor jou nu of mogelijk in de toekomst zo belangrijke beoordeling.
4. Yoga
Yoga is voor iedereen. Jong, oud, lenig, stijf, bewegingsstoornis of niet, yoga doet niet aan
hokjes. In een yogales staat de eigen ervaring centraal. Bewegen en ontspannen binnen de
eigen mogelijkheden. Het is voor iedereen geschikt. Deze workshop geeft een idee over wat
yoga kan betekenen in uw situatie.
5. Mindfulness
6. Erfelijkheid en bewegingsstoornissen
Veel zeldzame bewegingsstoornissen worden veroorzaakt door een fout in het erfelijk
materiaal, ook wel DNA genoemd. In deze workshop zal dieper worden ingegaan op deze
genetische bewegingsstoornissen.
7. Deep Brain Stimulation (DBS)
Sommige bewegingsstoornissen worden behandeld met een operatie waarbij er electroden in
de hersenen worden geplaatst. In deze workshop wordt dieper ingegaan op deze operatie, voor
welke bewegingsstoornissen dit een optie is, en hoe het werkt.
8. Fysiotherapie bij functionele bewegingsstoornissen
De behandeling van functionele stoornissen is niet altijd eenvoudig. Recent onderzoek laat
zien dat fysiotherapie goed effect kan hebben en in de praktijk worden heel veel patiënten

verwezen naar een fysiotherapeut. Een gespecialiseerd fysiotherapeut zal tijdens de workshop
vertellen wat fysiotherapie voor functionele stoornissen precies inhoudt en welk effect dat kan
hebben, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daarbij is er ruimte voor vragen over
fysiotherapie en andere behandelingen.
9. Lichamelijke beperking en sport
10. Kinderrevalidatie
De revalidatie arts kan soms veel betekenen voor mensen met een bewegingsstoornis. In de
workshop kinderrevalidatie wordt getoond wat de revalidatie allemaal kan bieden. Wat zijn de
mogelijkheden van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie bij verschillende
bewegingsstoornissen?
11. Metingen bij bewegingsstoornissen
Op de afdeling klinische neurofysiologie worden metingen gedaan bij mensen met een
bewegingsstoornis. Zo kan soms worden bepaald van welke bewegingsstoornis er sprake is,
maar ook welke spieren bij dystonie precies aanspannen zodat gerichte behandeling kan
worden geven. Een arts van de klinische neurofysiologie zal hierover meer vertellen. Ook
wordt getoond wat er in de toekomst wellicht aan metingen mogelijk is.

