Jaarlijks symposium voor en door verpleegkundigen
werkzaam met pasgeborenen!
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Kwestie van geduld?
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‘Vernieuwen: aanpakken of
afwachten?’
Is vernieuwen een kwestie van geduld, of kun je er
vandaag al mee beginnen? Die vraag vormt de rode
draad tijdens het landelijke symposium Zorg rond de
pasgeborene. Maastricht Universitair Medisch Centrum,
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en VieCuri Venlo
tekenen dit jaar voor de organisatie.
Vernieuwing rond nieuw leven
Als verpleegkundigen staan wij heel dicht bij onze
patiëntjes en hun ouders. Letterlijk en figuurlijk! Vanuit
onze kennis & kunde én vanuit ons hart zijn we voortdurend bezig de zorg voor pasgeborenen te vernieuwen.
Omdat het altijd (nog) beter kan. En omdat de wereld
constant in beweging is. Wij zijn betrokken bij zorgvernieuwing op allerlei niveaus, ‘in allerlei hoofden en handen’; van de werkvloer tot in het laboratorium. Uiteraard
speelt Zorg rond de pasgeborene daarop in.
Zorgvernieuwing anno nu
Het symposium biedt u boeiende duo-presentaties: elk
onderwerp wordt zowel vanuit de theorie als de praktijk
belicht. Zo wordt u meegevoerd naar de nieuwste ontwikkelingen van onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan andere
manieren van werken, zoals het inzetten van social
media en iPad/tablet voor uitleg en inzicht aan ouders/
verzorgers. Wat is de laatste stand van zaken? En wat
zijn de implicaties daarvan voor uw werk? Natuurlijk
komt ook het verpleegkundig handelen zelf aan bod.
De praktijkmethode ‘videoreflexiviteit’ leert u om op
moderne wijze kritisch te kijken naar uw eigen handelen
als zorgprofessional. Verder is er aandacht voor de door
de V&VN ontwikkelde Nationale Kernset Kindzorg en de
nieuwste onderzoeken, zoals onderzoek naar stamceltherapie en naar het voorkomen van necrotiserende
enterocolitis (NEC). Hoe kunt u deze inzichten gebruiken
op de werkvloer?
Laat u meevoeren naar morgen!
Kortom, via een breed scala aan onderwerpen wordt
u rondgeleid door de actualiteit. Daarbij richten we de
blik op de mogelijkheden van vandaag én morgen. Elk
onderwerp wordt ter plekke ‘vertaald’ naar uw dagelijks
werk. U kunt dus morgen al beginnen met zorgvernieuwing! Dit symposium mag u echt niet missen. We zien u
graag op 28 november in congrescentrum ReeHorst te Ede.
Namens de symposiumcommissie
Dianne Dinjens, Maastricht UMC+

Programma
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur
Opening door dagvoorzitters
		
• Dianne Dinjens en Mariëlle Geraerts
09.35 uur
Poep in de luier? NECNOSE studie en teruggave van ontlasting via
		
het distale deel van het stoma
		
• Daan Berkhout en Chantal Koppelmans-Consten
10.15 uur		
Stamcellen: de oplossing voor de problemen van premature kinderen?
		
• Prof.dr. Boris Kramer
10.45 uur		Sanquin Navelstrengbloedbank; maak het verschil en informeer uw zwangeren
over navelstrengbloed doneren
		
• Jacqueline van Beckhoven
11.15 uur

Pauze

11.45 uur
E-health: the future is now!
		
• Nicole van Eldik
12.15 uur		
Wat doen social media voor de moeder- en kindzorg in het Maastricht UMC+?
		
• Ruby Joosten-Steinbusch en Stephanie Klomp-Hameleers
12.45 uur		
Lunch met posterpresentaties
		13.10-13.30 uur Lunchsessie:
		
De eerste 1.000 dagen van een nieuw leven (organisatie: Nutricia)
		
• Daniëlle Horstman, (kinder)diëtist; praktijkhouder, Diëtheek Gezond in voeding
13.45 uur		

Posterpresentaties en uitreiking Truus Vanlier-prijs

14.30 uur	‘If we cannot name it, we cannot control it, practice it, teach it, finance it,
		
or put it into public policy’
		
Nationale Kernset Kindzorg
		
• Renate Kieft
		
Hoe past het EPD en klinisch redeneren binnen de Nationale Kernset Kindzorg?
		
• Cecile Huntjens en Mariëlle Geraerts
15.15 uur

Pauze

15.45 uur		
Videoreflexiviteit: ‘Een andere kijk op de werkvloer’
		
Op moderne wijze kritisch kijken naar uw eigen handelen
		
• Joyce Hartmans en Christel Bocken
16.30 uur

Afsluiting dagvoorzitters met knipoog naar de toekomst

Inschrijven
U kunt zich voor dit symposium inschrijven via de agenda op www.scem.nl
Hier vindt u tevens alle informatie over betaling en inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen (tot 3 weken van tevoren): € 99,Standaardbedrag: € 119,-

Peggy de Bas • neonatologieverpleegkundige, Zuyderland
MC Heerlen
Dianne Dinjens • NICU verpleegkundige, MUMC+
Mariëlle Geraerts • NICU verpleegkundige, MUMC+
Nicole de la Haye • kinderarts-fellow neonatologie, MUMC+
Joyce Hartmans • NICU verpleegkundige, MUMC+
Jeroen van Hoorn • kinderarts-neonatoloog, Viecuri Venlo
Stephanie Janssen-Lavrijssen • zorgcoördinator afdeling
Neonatologie; NICU verpleegkundige, MUMC+
Chantal Koppelmans-Consten • NICU verpleegkundige, MUMC+
Maria Oligschläger-Lindelauf • lactatiekundige IBCLC, MUMC+
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 • ICN-verpleegkundige, 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, Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Marleen Wijnen • ICN-verpleegkundige, WKZ/UMC Utrecht

Sprekers en voorzitters

Jacqueline van Beckhoven • hoofd Sanquin Navelstrengbloedbank, Leiden
Daan Berkhout • arts-onderzoeker, VUmc
Christel Bocken • NICU verpleegkundige, MUMC+
Dianne Dinjens (voorzitter) • NICU verpleegkundige, MUMC+
Nicole van Eldik • kinderarts, MUMC+
Mariëlle Geraerts (voorzitter) • NICU verpleegkundige, MUMC+
Joyce Hartmans • NICU verpleegkundige, MUMC+
Cecile Huntjens • NICU verpleegkundige, MUMC+
Ruby Joosten-Steinbusch • obstretie-verpleegkundige;
redacteur social media en website Verloskunde-Neonatologie-Gynaecologie, MUMC+
Renate Kieft • adviseur Innovatie en programmaleider
Nationale Kernset bij Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland
Stephanie Klomp-Hameleers • adviseur digitale media,
MUMC+
Chantal Koppelmans-Consten • NICU verpleegkundige,
MUMC+
Prof.dr. Boris Kramer • neonatoloog, Professor of Experimental Perinatology, Director of Pediatric Research, MUMC+

Doelgroep
Kinder-, neonatologie-, kraam- en
O&G-verpleegkundigen en tevens
interessant voor verpleegkundig
specialisten, physician assistants,
kraamverzorgenden, verloskundigen
en overige geïnteresseerden
Accreditatie
Aangevraagd bij de KNOV,
Verpleegkundig Specialisten Register
en Kwaliteitsregister V&V
Datum en locatie
Maandag 28 november 2016
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (betaald parkeren)

Dit symposium wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Amelius, Bayer, Dräger Nederland,
Forest Healthcare, Heinen +
Löwenstein Benelux, Medela Benelux,
VAB, 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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