
Programma

25
maart

Voor meer details verwijzen we naar de website:  www.idealogo.academy

Van filosoferen naar
klinisch redeneren
8:45 - 9:00 Inloop en registratie

9:00 - 9:30 Plenair: lezing over “embodiment”.
Volgens de Embodiment benadering is er een dynamische wisselwerking 
tussen de hersenen, het lichaam en de omgeving. Ontwikkeling van onder 
andere spraak en taal zijn een gevolg hiervan.

9:30 - 9:45 Plenair: bespreking van de casus met beelden 
en relevante achtergrondinformatie.
Indeling in groepen om met deze casus aan de slag te gaan.

9:45 - 10:15 In groepjes: het model klinisch redeneren
(RPS-formulier*) invullen voor deze casus. 

10:15 -10:45 Pauze

In groepjes: Workshoprondes met korte inhoudelijke 
verdieping maar vooral praktische werkvormen om  
gezamenlijk tot SMART-doelen te komen.
De workshops worden roulerend aangeboden aan de groepen. 

10:45 - 11:30 Workshop 1

11:30 - 12:15 Workshop 2

12:15 - 13:15 Pauze

13:15 - 14:00 Workshop 3

14:00 - 14:45 Workshop 4

14:45 - 15:15 Pauze

15:15 - 15:45 Plenair: Bespreking van de wederzijdse relaties en 
invloeden tussen de deelgebieden

15:45 - 16:15 In groepjes: een behandelplan maken: 
Hoe ga je deze kennis in je behandeling vormgeven,
welke activiteiten kies je wel/niet en waarom maak je deze keuzes? 

16:15 - 16:45 Afsluiting van de dag 
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Spraak: Karin Brinkmann 
Taalbegrip: Diana Baarda 
Woordenschat: Melissa Krommedam 
Morfosyntaxis: Bregje Hollanders
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* Het Rehabilitation Problem Solving formulier (RPS-formulier) is door Steiner en collegae ontwikkeld. Het biedt hulpverleners in de gezondheidszorg de gelegenheid om het gezond-
heidsprobleem van een patiënt overzichtelijk in een schema uit te schrijven. Het RPS-formulier is gebaseerd op de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ 
(ICF). Het kan gebruikt worden om de relaties tussen de verschillende ICF domeinen te beschrijven. De invloed van bijvoorbeeld een ziekte of aandoening op de activiteiten en 
participatie van een patiënt kan worden aangegeven. Ook omgevingsfactoren en persoonlijke factoren kunnen in het RPS-formulier geplaatst worden. 
Bron: fysiopedia.nl


