Maandag 28 januari 2019
Congrescentrum ReeHorst, Ede

Zorg rond de Pasgeborene

In beweging: Samen naar nog betere geboortezorg

“In beweging: Samen naar nog betere geboortezorg”
Graag nodigen we jou weer uit voor het symposium Zorg rond de Pasgeborene, de jaarlijkse
bijeenkomst voor alle professionals in de geboortezorg.
Thema dit jaar is ‘In beweging - samen naar nog betere geboortezorg’. De geboortezorg staat
er goed voor in Nederland. Daar hebben we als professionals hard aan gewerkt. We doen het
goed als we het als zorgverleners samen doen, moeder en kind centraal stellen en ouders bij
de zorg betrekken. We raken steeds meer vertrouwd met Family Integrated Care. Maar wat is
nu de volgende stap? We hebben onderzocht welke vragen er leven in het werkveld rondom
die samenwerking, toegespitst op perinataal transport en Family Integrated Care. Tijdens het
symposium geven we antwoord op prangende vragen zoals hoe betrek je ouders bij het proces en
waar liggen de beslismomenten. Naast deskundigen en zorgprofessionals komt ook een moeder
aan het woord die vertelt over haar ervaringen.
Zorg voor de Pasgeborene biedt je een dag vol goede voorbeelden uit de praktijk, nieuwe
ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. In het casusdebat ‘een onverwachte reis’ belichten we
het transport van een pasgeborene. Daarnaast mooie verhalen voor professionals om ouders voor
te bereiden op het ouderschap tijdens de neonatale opname en een presentatie over de cruciale
eerste 1000 dagen van een kind.
Verder reiken we ook dit jaar weer de traditionele Truus Vanlier-prijs uit voor de meest innovatieve
en prikkelende poster. Wil je de lunchpresentatie ‘Heeft de voeding van een moeder met allergie
invloed op de borstvoeding?’ bijwonen? Meld je dan snel aan, vol=vol.
Tijdens de bijeenkomst kun je actief deelnemen door mee te doen
aan de discussie en je stem uit te brengen op prikkelende
stellingen. Je gaat naar huis met veel praktische tips en
inspiratie, zowel voor de dagelijkse praktijk als voor de
toekomst. Zodat ook jij bij kunt dragen aan een nog
betere gezondheidszorg.
Tot ziens op 28 januari in de ReeHorst te Ede!
Met collegiale groet,
Namens de symposiumcommissie,
Magda van Korlaar
Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Programma
Dagvoorzitter: Jos Latour
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur

Family Centered Care: is er een integrale definitie mogelijk? • Jos Latour

10.15 uur

Samen zorgen bij Family Integrated Care • Odile Frauenfelder

10.45 uur

Onderzoek naar Family Integrated Care
Waar staan we; waar gaan we naartoe? • Nicole van Veenendaal

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Eerste 1000 dagen kan alleen met een goede samenwerking • Marja Rexwinkel

12.15 uur

Twee tweelingen • Nicole Meijer

12.40 uur

Posterpresentatie en uitreiking Truus Vanlier-prijs

13.00 uur

Lunch met posterpresentaties
13.10-13.30 uur lunchsessie (meld je snel aan, vol=vol):
Heeft de voeding van een moeder met allergie invloed op de borstvoeding?
• Berber Vlieg

14.00 uur

Debat: een onverwachte reis • Timo de Haan, Miranda Husken, Ineke Herbers

14.45 uur

Intern transport pasgeborene 21ste eeuw
Een warme en comfortabele shuttle! Niet naar de ruimte! • Wes Onland

15.05 uur

Pauze

15.35 uur

Het geheim van de opvang aan de navelstreng • Jeroen Hutten

15.55 uur

Humor als verpleegkundige interventie • Marcellino Bogers

16.20 uur

Afsluiting

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vind je
op de subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl. Hier vind je tevens
alle informatie over de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren): € 99,Standaardbedrag: € 119,-

Om het symposium zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw dagelijks werk, horen wij graag jouw
meest prangende vraag. We verloten 2 vrijkaarten onder de inzenders! Op het inschrijfformulier op de
website vul je jouw vraag in onder ‘Wat hoopt u te leren?’

Symposiumcommissie

Yvonne Blees • teamleider, OLVG, Amsterdam
Ineke Herbers • klinisch verloskundige, OLVG, Amsterdam
Dr. Anne van Kempen • kinderarts-neonatoloog, OLVG,
Amsterdam
Linda Klein • senior ICN verpleegkundige, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC
Magda van Korlaar • ICN hoofdverpleegkundige a.i., Emma
Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC
Dr. Sophie van der Schoor • kinderarts-neonatoloog, OLVG,
Amsterdam
Dr. Letty van Toledo • kinderarts-neonatoloog, Emma
Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Landelijke begeleidingscommissie

Mieke van Aalten • ICN-verpleegkundige, Amphia Ziekenhuis,
Breda
Adriaan Bink • afdelingshoofd NICU en NMCU, Maxima
Medisch Centrum, Veldhoven
Petr Jira • kinderarts-neonatoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis,
’s-Hertogenbosch
Martijn Kusters • teamhoofd Kindergeneeskunde, Medisch
Spectrum Twente, Enschede
Frank Schuerman • kinderarts-neonatoloog, Isala, Zwolle
Marleen Wijnen • ICN-verpleegkundige, WKZ/UMC Utrecht

Doelgroep
Kinder-, neonatologie-, obstetrieverpleegkundigen en tevens interessant
voor verpleegkundig specialisten,
physician assistants, kraamverzorgenden
en verloskundigen
Accreditatie
Aangevraagd bij de KNOV, Verpleegkundig
Specialisten Register en Kwaliteitsregister
V&V
Datum en locatie
Maandag 28 januari 2019
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (betaald parkeren)
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt
door:

Sprekers en voorzitter

VAB, AdQuipment Medical, Amelius,
Bambi Medical, Bayer, Dräger, Fresenius
Kabi, Hero baby, JRM Medical, Löwenstein
Medical, Medela, Pampers, Stichting Lieve
Engeltjes, TEVA, Vygon

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

29833

Marcellino Bogers • ziekenverzorgende, verpleegkundige,
verpleegkundige docent, cabaretier, Congressen MetZorg,
Utrecht
Odile Frauenfelder • verpleegkundig specialist ICN, Erasmus
MC, Rotterdam
Dr. Timo de Haan • kinderarts-neonatoloog, Amsterdam UMC
Ineke Herbers • klinisch verloskundige OLVG, Amsterdam
Miranda Husken • voorzitter NICU Transportteam, Amsterdam
UMC
Dr. Jeroen Hutten • kinderarts-neonatoloog, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC
Prof.dr. Jos Latour (dagvoorzitter) • professor in de klinische
verpleegkunde, University of Plymouth, Engeland
Nicole Meijer • moeder en ervaringsdeskundige, Stichting Steun
Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam
Dr. Wes Onland • kinderarts-neonatoloog, Emma Kinderziekenhuis,
Amsterdam UMC
Marja Rexwinkel • klinisch psycholoog en Infant Mental
Health specialist, DAIMH, OuderKindlijn; opleider MOC
’t Kabouterhuis, Amsterdam
Nicole van Veenendaal • arts-onderzoeker, afdeling
kindergeneeskunde/neonatologie OLVG, Amsterdam
Dr. Berber Vlieg-Boerstra • diëtist-onderzoeker, OLVG;
Hanzehogeschool, Groningen; Vlieg & Melse Diëtisten,
praktijk voor Voedselovergevoeligheid, Arnhem

