MINOR KINDEREN PARAMEDISCH

MULTIDISCIPLINAIRE ZORG BIJ KINDEREN MET ONTWIKKELINGSPROBLEMEN OF SPECIFIEKE PATHOLOGIE

DENNIS IS EEN JONGEN VAN ELF JAAR. DENNIS HEEFT VEEL VRIEND-

FACTS

JES EN KAN GOED LEREN. TOCH IS HET SOMS MOEILIJK OM MEE
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TE DOEN MET VRIENDJES BIJ HET BUITENSPELEN. DENNIS HEEFT
NAMELIJK EEN SPIERZIEKTE. HIJ HEEFT EEN COMPUTER, MAAR MOET
EEN AANTAL TOETSEN SCHRIJVEND MAKEN. DE JUF MERKT DAT ZE
HET HANDSCHRIFT STEEDS MOEILIJKER KAN LEZEN. DENNIS DOET
MEE MET DE GYMLES EN MET BUITENSPELEN, MAAR TIKKERTJE
LUKT NIET MEER, WANT HIJ KAN NIET ZO HARD RENNEN. DENNIS
ONTWIKKELT ZICH NIET ZOALS ANDERE KINDEREN UIT ZIJN GROEP.
► Maar wat is nu normaal, en wat is afwijkend?

►

Faculteit Gezondheid
Locatie: Nicolaes Tulphuis
Semester 1 en 2
30 ECTS
Toegankelijk voor studenten
Oefentherapie, Fysiotherapie en
Ergotherapie.
Propedeuse 60 ECTS en minimaal
40 ECTS uit de hoofdfase

MINOR KINDEREN PARAMEDISCH
Op basis van theorie, kennis en praktisch inzicht ga je met
behulp van de colleges en voorbereiding en verwerking
meer leren over problematiek bij kinderen passende bij
de kinderparamedicus. Aan de hand van casussen word je
meegenomen in de multidisciplinaire zorg rondom het kind
en zijn omgeving.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

PROGRAMMA

rondom het kind en zijn omgeving af kunnen stemmen

De nadruk ligt de eerste vijf weken op de normale ontwik-

en naar een hoger niveau kunnen tillen? Dan is deze

keling van kinderen van 0-12 jaar. Hier wordt aan de

minor geschikt voor jou!

hand van hoorcolleges en werkcolleges theoretische en
praktsche aandacht besteed aan de materie.
Aan het einde van dit blok wordt er getoetst met videoopdrachten. Daarna start een multidisciplinair blok samen
met Verpleegkunde, waarbij aan de hand van casussen
en opdrachten multidiciplinair wordt gewerkt om tot een
onderzoeks- en behandelplan te komen.
Na dit blok vervolgd de minor Kinderen Paramedisch
alleen met de paramedische opleidingen en zal aan de
hand van casussen en opdrachten interdisciplinair worden
samengewerkt om tot een onderzoeks- en behandelplan te
komen, ook bij kinderen ouder dan 12 jaar. Daarbij zal er
een cassustoets plaatsvinden. Gedurende de minor zal er
een wetenschapslijn zijn, welke eind van de minor getoetst
wordt.

“De minor kinderen paramedisch heb ik ervaren
als een interessante en leerzame minor over
gezonde kinderen en veel voorkomende aandoeningen bij kinderen. Tijdens deze minor heb
ik meer inzicht gekregen wat je kan verwachten
als een paramedicus in dit werkveld. ”
Johanneke ter Laak
Student - cohort 2020

Ben je student Oefen-, Fysio- of Ergotherapie? Denk je
erover om met kinderen te gaan werken? Wil je uitzoeken of het werken met kinderen binnen jouw discipline
iets voor jou is? Vind je het een uitdaging om te ervaren
hoe de verschillende disciplines samen de behandeling

INGANGSEISEN
De minor is toegankelijk voor studenten Oefentherapie,
Fysiotherapie en Ergotherapie. Andere opleidingen zullen
geen aansluiting vinden bij deze minor. Je hebt je propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase.
Gedurende vijf weken wordt er samengewerkt met
studenten Verpleegkunde. Studenten Verpleegkunde
dienen zich aan te melden voor de minor Kinderen
Verpleegkunde.

MEER WETEN?
Neem contact op met de minorcoördinator Sjoerd van de
Pol (minorkinderenfg@hva.nl). Of kijk op
minoren.mijnhva.nl.

