
Therapeutisch   zomerkampvoor kinderen   met hemiplegie

UZ LEUVEN CAMPUS PELLENBERG van 8 tot en met 12 juli 2019

Kostprijs
De warme maaltijd en de therapie worden na  
het kamp aangerekend. Voor de therapie is er 
een tussenkomst vanuit het Riziv.

Infosessie 
In de maand mei organiseren we een infonamiddag 
om meer praktische informatie over het kamp 
te geven en de functionele mogelijkheden van 
de hemiplegische armhand te evalueren. Op dat 
moment wordt bij het kind de grijpfunctie, de 
grijpkracht en het gevoel getest en hebben we 
een gesprek met de ouder(s). Zo kunnen we de 
individuele doelen voor elk kind bepalen. 

In de week na het kamp organiseren we een  
postmeting om na te gaan in welke mate er tijdens 
het kamp vorderingen gemaakt werden. 
Nadat we bevestigd hebben dat jullie kind kan 
deelnemen aan het kamp, geven we de concrete 
data voor de voor- en nameting door. 

Dit kamp wordt georganiseerd door  
het CP-referentiecentrum van UZ Leuven 

in samenwerking met vzw Move to Improve.
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Waar
UZ Leuven campus Pellenberg 
Weligerveld 1 
3212 Pellenberg 

Wanneer
Van 8 tot en met 12 juli 2019
Geplande activiteiten van 9 tot 17 uur
Opvangmogelijkheid van 8.15 tot 9 uur en 
van 17 tot 17.30 uur

Het kamp wordt georganiseerd volgens een  
dagformule. Er wordt geen overnachting aangeboden. 
Dit jaar wordt er ook een CIMT-BIT-kamp   
georganiseerd in het MFC St Gerardus van 1 tot en 
met 5 juli voor 6 tot 12-jarigen. Meer info kun je 
krijgen via een e-mail aan ann.volders@sintgerardus.be.

   Doel?
We werken volgens het principe van Constraint-In-
duced Movement Therapy (CIMT). Deze therapie-
vorm wordt gebruikt om de arm-handfunctie te 
verbeteren bij kinderen met een hemiplegie. In de 
voormiddag wordt een spalkje gedragen aan de 
goede hand zodat het kind alleen zijn minder goe-
de hand kan gebruiken. In de loop van de namid-
dag mag het spalkje uit en worden er activiteiten 
gedaan met beide handen. Hierbij leren we de 
kinderen om beide handen samen te gebruiken 
(Bimanual Intensive Therapy BIT). 

Het doel is dat de kinderen de minder goede arm 
en hand meer gaan inschakelen in dagelijkse 
handelingen.

Uit onderzoek is gebleken dat een intensief kamp 
CIMT-BIT leidt tot een meer spontaan inschakelen 
van de minder goede hand en het kind meer 
kracht krijgt in deze arm. 

Begeleiding
Tijdens het kamp voorzien we één op één  
begeleiding. Enthousiaste therapeuten (ergo- en 
kinesitherapeuten) met veel ervaring die  
bijgestaan worden door vrijwillige studenten (ergo-, 
kinesitherapie) nemen de kinderen mee op een 
spannend avontuur in de wondere wereld der magie. 

Verwijzing  
en aanmelding 
Er kunnen 8 kinderen deelnemen aan het kamp.
Zij moeten voldoen aan deze criteria:
  tussen de 6 en 12 jaar oud zijn (°2007 - °2012);
  een unilaterale CP hebben;
  enige actieve grijpfunctie hebben (Min House 4 

- poor active assist, MACS I, II of III);
  Nederlands begrijpen;
  voldoende cognitie en concentratie kunnen 

opbrengen om opdrachten te verstaan en uit te 
voeren;

  in groep kunnen functioneren;
  opgevolgd worden door het CP-referentieteam 

Leuven.

Wij hopen zeker ook kinderen te bereiken die 
nog niet eerder deelnamen aan een CIMT-kamp. 
Hebben jullie interesse? Stuur dan een mail naar 
upperlimb-team-cp@uzleuven.be. Aanmelden 
kan tot en met 15 april 2019. 
Een deelname is mogelijk na verwijzing van je  
revalidatiearts en therapeut van het CP-referentie- 
centrum UZ Leuven. Het multidisciplinaire team 
bespreekt of je kind in aanmerking komt en 
neemt daarna terug contact op met jullie. 

Therapeutisch
zomerkamp

Ben je tussen de 6 en 12 jaar 
oud? Wil je handiger worden met 
je minder goede hand? Heb je zin  
in een kamp vol magie?
Dan ben jij de ideale persoon  
om deze uitdaging samen met 
leeftijdsgenoten aan te gaan! 

Wat 
We doen elke dag leuke sport-, spel- 
 en crea-activiteiten binnen het thema 
‘Magie’. Er zullen zowel leuke groeps-  
als individuele activiteiten zijn. De  
individuele activiteiten zijn gebaseerd  
op individuele doelstellingen voor elk 
kind. 

Als volleerde Merlijn de tovenaars of  
Harry Potters spelen we in een mooie, 
bosrijke omgeving. Maar ook binnen is 
plezier gegarandeerd met onder andere 
een zwembad en een sportzaal.  
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig  
om er een megaspannend kamp van  
te maken!  


