Jaarlijks symposium voor en door verpleegkundigen
werkzaam met pasgeborenen!

Zorg rond de pasgeborene
‘De schok te boven’
Wat is het toekomstperspectief als je
veel te vroeg geboren wordt?

Maandag 30 november 2015
Congrescentrum ReeHorst, Ede

‘De schok te boven’
Wat is het toekomstperspectief als je
veel te vroeg geboren wordt?
Het landelijke symposium ‘Zorg rond de pasgeborene’ is dit jaar georganiseerd door het Universitair
Medisch Centrum Groningen en het Martini ziekenhuis Groningen.
Sinds een aantal jaren vindt in Nederland de actieve
opvang van extreme prematuren plaats vanaf een
zwangerschapsduur van 24+0 weken. De consequenties van een extreem vroege geboorte zijn zeer
groot en voor zowel ouders als kind een schokkende
ervaring. Veel van deze kinderen hebben intensieve
zorg voor lange tijd nodig. De behandeling van een
extreem vroeg geboren kind op de grens van levensvatbaarheid geeft dan ook aanleiding tot complexe
medische, sociale en ethische beslissingen.
Antenatale besluitvorming rondom het beleid bij
een extreem vroeg geboren kind vereist zorgvuldig en herhaaldelijk overleg tussen perinatoloog,
neonatoloog en ouders. Tevens vraagt deze groep
specifieke zorg en aandacht op zowel medisch als
verpleegkundig gebied. Gedurende de dag zullen
verschillende onderwerpen aan bod komen waarbij
duidelijk wordt welke problemen zich voor kunnen
doen bij deze kwetsbare groep. De dag begint met
het verhaal van Tessa, een extreme prematuur die
nu 7 jaar oud is. Hoe gaat het nu met haar? Hoe
kijken ouders terug op deze moeilijke tijd? Hoe zijn
zij de schok te boven gekomen? Naarmate de dag
vordert gaan we steeds verder terug in de tijd en
geven we u inzicht in de verschillende facetten van
de specifieke zorg rondom de extreme prematuur.
Tot slot zal Brenda van Osch, auteur/journalist, ons
meenemen in haar verhaal dat ze beschreven heeft
in het boek ’Het onvoltooide kind’.
We zien u graag op 30 november in het congrescentrum ReeHorst te Ede.
Namens de symposiumcommissie,
Marije Grijpstra-de Lange, UMC Groningen

Programma
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur
Opening door dagvoorzitters
		
• Marije Grijpstra-de Lange en Gerda van Bergen
09.35 uur
‘Hoe gaat het nu met mij na 7 jaar?’
		
• Dr. Margriet van Stuijvenberg
10.00 uur
Grote porties… kleine porties. Prematuur en dan ook nog voeden
		
• Dr. Hanneke Rensen
10.30 uur
Het ziekenhuis thuis
		
• Dr. Jan-Peter Rake
11.00 uur

Pauze

11.30 uur
Bronchopulmonale dysplasie van toen en nu
		
• Sietske Verbree-Vos
12.00 uur
High flow, blik op de toekomst?
		
• Jeldau de Jager
12.25 uur
General Movements, wat is normaal en wat niet?
		
• Prof.dr. Arie Bos
12.55 uur		

Lunch, posterpresentaties

		13.30-13.50 uur Lunchsessie: Reisgids naar huis - van ‘drinken per milliliter’
tot ‘aan tafel!’ (organisatie: Nutricia) • Angelique Hoffmann-Haringsma,
kinderarts-neonatoloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
14.00 uur

‘Als je het mij vraagt’

14.15 uur
Wat je aandacht geeft, groeit. Extreme prematuur op de neonatologie
		
• Marije Wilpstra
14.45 uur
‘Nu nog niet!’ Wat als je kind te vroeg dreigt te komen?
		
• Sylvia Dijkstra
15.15 uur

Uitreiking Truus Vanlier-prijs

15.30 uur

Pauze

16.00 uur
‘Het onvoltooide kind’, moet alles wat medisch kan?
		
• Brenda van Osch
16.40 uur

Afsluiting door dagvoorzitters

Inschrijven
U kunt zich voor dit symposium inschrijven via de agenda op www.scem.nl of via
www.zorgronddepasgeborene.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over betaling en
inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren): € 95,Standaardbedrag: € 105,-

Werkzaam in Universitair Medisch Centrum Groningen
Marije Grijpstra-de Lange • ICN-verpleegkundige
Patricia Broomans • regieverpleegkundige ICN
Marlies Stoppkotte • ICN-verpleegkundige
Margriet van Stuijvenberg • kinderarts-neonatoloog
Anneke Jaarsma • kinderarts-neonatoloog
Werkzaam in Martini Ziekenhuis Groningen
Gerda van Bergen • unithoofd neonatologie/kinder(dag)verpleging
Arianne van Bruggen-de Haan • HCN-verpleegkundige
Jeldau de Jager • regieverpleegkundige HCN
Sietske Verbree-Vos • regieverpleegkundige HCN
De landelijke begeleidingscommissie van het symposium
vindt plaats vanuit de Stichting Verpleegkundige Symposia
Zorg rond de pasgeborene. De leden van de begeleidingscommissie zijn:
Mieke van Aalten-Rovers • teamleidinggevende neonatologie, Amphia Ziekenhuis, Breda
Adriaan Bink • unithoofd NICU, Máxima Medisch Centrum,
Veldhoven
Koen Dijkman • kinderarts-neonatoloog, Máxima Medisch
Centrum, Veldhoven
Petr Jira • kinderarts-neonatoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
Martijn Kusters • teamhoofd neonatologie, Medisch Spectrum Twente, Enschede
Frank Schuerman • kinderarts-neonatoloog, Flevoziekenhuis, Almere
Marijke Steijn (voorzitter) • verpleegkundig specialist neonatologie, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
Marleen Wijnen • ICN-verpleegkundige, WKZ/UMC Utrecht

Sprekers en voorzitters

Gerda van Bergen (dagvoorzitter) • unithoofd neonatologie,
kinder(dag)verpleging, MZH Groningen
Arie Bos • kinderarts-neonatoloog, medisch hoofd neonatologie, UMC Groningen
Sylvia Dijkstra • regieverpleegkundige obstetrie, UMC
Groningen
Marije Grijpstra-de Lange (dagvoorzitter) • ICN-verpleegkundige, UMC Groningen
Jeldau de Jager • regieverpleegkundige HCN, MZH Groningen
Brenda van Osch • journalist-schrijfster
Jan-Peter Rake • kinderarts, MZH Groningen
Hanneke Rensen • AVG en hoofdbehandelaar SeysCentra,
Malden
Margriet van Stuijvenberg • kinderarts-neonatoloog, UMC
Groningen
Sietske Verbree-Vos • regieverpleegkundige HCN, MZH
Groningen
Marije Wilpstra • ICN-verpleegkundige, UMC Groningen

Doelgroep
Kinderverpleegkundigen en tevens
interessant voor verpleegkundig
specialisten, neonatologieverpleegkundigen, physician assistants,
kraamverpleegkundigen, verloskundigen en overige geïnteresseerden
Accreditatie
Aangevraagd bij de KNOV, V&VN RSV
en Kwaliteitsregister V&V
Datum en locatie
Maandag 30 november 2015
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (betaald parkeren)
Dit symposium wordt mede mogelijk
gemaakt door:

AdQuipment, Bayer, Benetec, Difrax,
Dräger Medical, Erasmus MC Sophia sector IC-Neonatologie/verloskunde,
Fisher & Paykel Healthcare,
Forest Healthcare, GE Healthcare,
Hero Kindervoeding, Heinen +
Löwenstein Benelux, Masimo, Medela
Benelux, Pampers, Stichting Lieve
Engeltjes, Vereniging Ziekte van
Hirschsprung
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
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Symposiumcommissie

