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Inleiding 

Beschrijving van de cursus 
De cursus ‘Kinderorthopedie voor fysiotherapeuten: Fysiotherapie bij jeugdigen met 
musculoskeletale aandoeningen in de eerstelijns praktijk’ beoogt fysiotherapeuten te bekwamen in 
het screenen, onderzoeken en het komen tot een evidence based behandelprogramma van 
jeugdigen (8-18 jaar) die zich in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk presenteren met klachten over 
het bewegend functioneren in relatie tot het musculoskeletale systeem. Voorop staat de doelstelling 
dat deelnemers na afloop in staat zijn om een beargumenteerde indicatie te stellen voor het 
uitvoeren van een behandeling bij deze jeugdigen. Veel aandacht zal daarom uitgaan naar het 
screenen en de (differentiaal)diagnostiek, waarbij het herkennen van aandoeningen/ziekten die 
buiten het expertisedomein van de algemeen-fysiotherapeut vallen, centraal staat. Buiten dat 
domein vallen bijvoorbeeld ook motorische ontwikkelingsstoornissen, waarvan de behandeling 
thuishoort bij de kinderfysiotherapeut.  
 
De cursus vertrekt vanuit het niveau van bachelor fysiotherapie, waarbij de deelnemers voor 
aanvang van de cursus in staat worden geacht de algemene competenties, zoals beschreven in het 
Beroepsprofiel Fysiotherapeut (1), uit te kunnen voeren. Deze cursus biedt u de aanvullende 
competenties die benodigd zijn om jeugdigen (8-18 jaar) met (vermoede) musculoskeletale 
aandoeningen in uw algemeen-fysiotherapeutische praktijk effectieve, doelmatige en veilige 
fysiotherapeutische hulp te verlenen. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld voor 
sportfysiotherapeuten, aangezien sportblessures een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij 
jeugdigen zijn, alsmede voor kinderfysiotherapeuten die zich verder willen verdiepen in de 
kinderorthopedie.  
 
Wat betreft de inhoud van de cursus lopen fysiotherapeutische vaardigheden, multidimensionaal 
klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), klinimetrie, de International Classification of 
Functioning, Disability and Health ChildYouth (ICF-CY) en communicatie samen met de 
kinderorthopedische aandoeningen/ziekten als rode draden door de cursus. Veel aandacht zal 
daarbij ook uitgaan naar de voorwaardelijke achtergrondkennis vanuit de (patho)anatomie, 
embryologie en groei, (patho)fysiologie en herstelprocessen bij jeugdigen. 
Eén van de uitgangspunten in deze cursus is het centraal stellen van casuïstiek vanuit de praktijk, 
waarbij de deelnemer voortdurend wordt geconfronteerd met de eigen beroepspraktijk. Hierdoor 
ontwikkelt de deelnemer de competenties voor een adequaat functioneren in de beroepspraktijk in 
relatie tot deze specifieke doelgroep patiënten.  

Doelgroepen cursus 
Algemeen Fysiotherapeuten 
(Master) Kinderfysiotherapeuten 
(Master) Sportfysiotherapeuten 
 

Eindniveau 
Met deze cursus bekwamen algemeen fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en 
sportfysiotherapeuten zich, op basis van evidence based klinisch redeneren, in het doorlopen van het 
screeningsproces, diagnostisch proces en het beargumenteerd vaststellen van een indicatie voor het 
fysiotherapeutisch behandelproces als beste optie voor het beïnvloeden van het 
gezondheidsprobleem van patiënten met klachten over het bewegend functioneren in relatie tot het 
musculoskeletale systeem die worden gecompliceerd door leeftijd (8-18 jaar) en andere van invloed 
zijnde factoren. 
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Cursusprogramma 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

 
  

Cursusdag Onderwerp(en) Datum en 

tijd 

Docenten 

1 Evidence based klinisch 

redeneren a.d.h.v. casuïstiek 

20-09-2021 

9:00-17:00 

 

 

Drs. Rosa de Boer 

Drs. Patrick Koekenbier 

2 Kinderheup 11-10-2021 

9:00-10:30 

11:00-17:00 

 

Dr. Pepijn Bisseling  

Drs. Rosa de Boer 

3 Kinderknie 

 

01-11-2021 

9:00-10:30 

11:00-17:00 

 

Dr. Pepijn Bisseling 

Drs. Rosa de Boer 

4 Kinderenkel/-voet 22-11-2021 

9:00-10:30 

11:00-17:00 

 

Dr. Anne Spaans 

Drs. Michiel Rood 

5 Sport gerelateerde klachten bij 

het sportende kind 

29-11-2021 

9:00-17:00 

 

Drs. Michel Eskes 

6 Bovenste extremiteit 10-01-2022 

9:00-10:30 

11:00-17:00 

 

Dr. Anne Spaans 

Drs. Michiel Rood 

7 Lage rugpijn  24-01-2022 

9:00-17:00 

 

Drs. Patrick Koekenbier 

8 Nekpijn en hoofdpijn  14-02-2022 

9:00-17:00 

 

Drs. Michiel Rood 

9  

Traumata  

 

Klinische les a.d.h.v. 

(video)casuïstiek 

07-03-2022 

9:00-10:30 

 

11:00-17:00 

 

 

Dr. Pepijn Bisseling/Dr. 

Anne Spaans 

Drs. Michiel Rood 

Drs. Rosa de Boer 
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Inleiding cursusinhoud 
Fysiotherapeuten in de eerste lijn krijgen te maken met jeugdigen die klachten ervaren in het 
bewegend functioneren in relatie tot het musculoskeletale systeem.  
Uit een recente enquête onder de leden van de NVFK (93% eerste lijn respondenten), ter 
inventarisatie van de meest voorkomende hulpvragen in hun praktijk bij kinderen van 0-4, 4-8 en 8-
12, is naar voren gekomen dat orthopedische problematiek een veel voorkomende hulpvraag is 
binnen de kinderfysiotherapie in Nederland bij kinderen van 8-12 jaar (35%).  
 

 
Bron: Fysiopraxis december 2015/januari 2016 

 
Sportblessures maken een groot deel uit van deze klachten. In 2018 liep de groep jeugdige sporters 
van 0 tot en met 17 jaar samen 1 miljoen blessures op. Dit is 25 procent van alle geblesseerde 
sporters in 2018, waarvan in twee op de drie gevallen dit een jongen betreft. In 2018 blijkt de groep 
van 0-17-jarigen verantwoordelijk te zijn voor de helft van de SEH-bezoeken in verband met een 
sportblessure en vond onder deze groep de meeste SEH-behandelingen plaats i.v.m. een ernstige 
blessure (bron: Sportblessures in Nederland: cijfers 2018. VeiligheidNL. 09-2019). In 2012 werden vier op de tien 
blessures bij de jeugd medisch behandeld (40%), vooral door de huisarts en fysiotherapeut. Hiermee 
wijken jeugdige sporters niet af van volwassen sporters (bron: Sportblessures bij de jeugd: blessurecijfers. 

VeiligheidNL . 1-3-2014). 

Jeugdige leeftijd als complicerende factor 
Fysiotherapeuten in de eerste lijn krijgen te maken met jeugdigen die klachten ervaren in het 
bewegend functioneren in relatie tot het musculoskeletale systeem. Dit kunnen naast jeugd-
specifieke aandoeningen, waarvoor extra competenties verkregen moeten worden, ook 
gezondheidsproblemen zijn die voor de fysiotherapeut herkenbaar zijn vanuit zijn kennis en ervaring 
met volwassen patiënten. De kritische fysiotherapeut zal zich echter realiseren dat bij de diagnostiek 
en fysiotherapeutische behandeling van jeugdigen niet zomaar gebruik gemaakt kan worden van de 
beschikbare evidence en richtlijnen. Dit komt doordat de jeugdige patiënt - op basis van vooral 
biologische factoren in relatie tot leeftijd - in belangrijke mate afwijkt van de onderzochte populatie 
in de richtlijnen. 
Naast leeftijd kunnen ook andere kenmerken, zoals geslacht, co-morbiditeit, ras en pathologie 
(Engels acroniem: ‘SCRAP’) relatief eenvoudige gezondheidsproblemen compliceren. Deze 
kenmerken kunnen aanleiding zijn tot een slechtere of betere prognose (groter of kleiner 
achtergrondrisico) dan te verwachten is bij patiënten zonder die factor of tot een andere effectiviteit 
of veiligheid van een behandelinterventie. Het is daarom altijd zaak om eerst naar evidence te 
zoeken voor de prognose of behandeleffectiviteit bij zo’n subgroep van patiënten met die 
betreffende afwijkende factor. Veelal echter zal dergelijke evidence niet beschikbaar zijn. De 
uitdagende stap is dan te beredeneren of en in welke mate de wél beschikbare evidence kan worden 
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toegepast op de patiënt met afwijkende kenmerken. Mechanistisch redeneren (o.b.v. 
achtergrondkennis) en eventueel klinische expertise (o.b.v. eigen praktijkkennis of die van een 
collega) kunnen aanvullend worden ingezet in de besluitvorming met de patiënt en/of de ouder(s). 
Het is dus van groot belang om al uw kennis rondom zo’n factor up-to-date te hebben om 
bijvoorbeeld te kunnen verklaren hoe en waarom leeftijd of een bepaalde co-morbiditeit van invloed 
is op de klinische besluitvorming. 

Niveau van de cursus 
De cursus zal grotendeels op EKK-niveau 7 (master) gegeven worden. Kennis en vaardigheden 
omtrent ‘evidence based practice’ i.r.t. het klinisch redeneerproces zijn hierbij van belang. Tijdens 
dag 1 zullen deze competenties aan de hand van casuïstiek besproken worden en gedurende de 
cursus steeds weer terugkomen. Voor deelnemers met een master-niveau zou dag 1 deels een 
refreshment kunnen zijn. De niet-master deelnemer dient rekening te houden met een extra 
voorbereidingstijd voor het bestuderen, lezen, bekijken van informatie rondom de basisprincipes van 
evidence based practice.  

Werkwijze 
Tijdens de cursus zal er sprake zijn van twee leerlijnen. Eén leerlijn kenmerkt zich door het kunnen 
beantwoorden van zogenaamde ‘voorgrondvragen’. Dit zijn klinische onzekerheden binnen het 
screenings-, diagnostisch en therapeutisch proces en prognostiek, die ontstaan door de jeugdige 
leeftijd (en/of andere SCRAP factoren). Het bespreken van (eigen) casuïstiek binnen de werkgroepen 
zal hierbij het belangrijkste onderwijsmiddel zijn om dit doel te bereiken.  
Het kunnen beantwoorden van voorgrondvragen vereist vaak diepgaande achtergrondkennis. 
Helemaal wanneer beschikbare evidence tegenstrijdig of niet/ onvoldoende voorhanden is.  
De tweede leerlijn zal in het teken staan van het aanbieden van deze achtergrondinformatie rondom 
(patho)anatomie, embryologie; groei en ontwikkeling musculoskeletale systeem, (patho)fysiologie en 
herstelprocessen bij jeugdigen. 
 
Binnen de cursus zullen met regelmaat praktische vaardigheden gedemonstreerd en geoefend 
worden. Dit zullen vooral praktische vaardigheden zijn die ingezet worden binnen het screenings- en 
diagnostisch proces.  
Het trainen van therapeutische vaardigheden zal een ondergeschikte rol hebben binnen de cursus. 
 
Getracht wordt om de in de eerstelijns praktijk meest voorkomende gezondheidsproblematiek i.r.t. 
het musculoskeletale systeem aan bod te laten komen. Het is onmogelijk om alle voorkomende 
varianten de revue te laten passeren. Veel meer heeft de cursus als doel om deelnemers te trainen in 
een meer algemene, rationele evidence-based wijze van klinisch redeneren die breder, onafhankelijk 
van het type gezondheidsproblematiek kan worden ingezet.  
Een eindtoets zal onderdeel uitmaken van de cursus. 
 


