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3E GEZAMENLIJKE
CONGRESDAG VOOR
JEUGDARTSEN EN
KINDERARTSEN

ZIEKTEVERZUIM

SEXTING

DRUGSGEBRUIK

Gemiste lessen,
gemiste kansen

Jonge meiden in grote
problemen

De wereld van de
gebruikende jeugd

Met onder anderen
Yvonne Vanneste,
jeugdarts

Met onder anderen
Iva Bicanic,
klinisch psycholoog

Met onder anderen
Lars van Driel,
innovatieadviseur

SESSIE 1
Prinses Laurentien
Simon van Creveld Lezing

Hockeyster Joyce Sombroek
‘Winnen’

SESSIE 2

SESSIE 3

Beste collega’s,
Trots presenteren wij voor de derde keer de gezamenlijke congresdag voor
jeugdartsen en kinderartsen op de eerste dag van het NVK Congres.
Als dokters voor het kind staan wij midden in de maatschappij. We houden ons niet alleen
bezig met het individuele kind, maar komen op voor de belangen van alle kinderen. En
trekken daarbij steeds vaker samen op. Zo strijden we zij aan zij voor een rookvrije jeugd
en vaccinaties voor ieder kind.

Met onder anderen:

Yvonne Vanneste
Ziekteverzuim

1

In ons werk én daarbuiten moeten wij elkaar als jeugd- en kinderartsen blindelings weten
te vinden. Daarom moeten we elkaar nog beter leren kennen. De gezamenlijke AJN NVK
dag is daar ideaal voor. Op het AJN NVK Symposium onderzoeken we wat we gezamenlijk
voor het kind kunnen betekenen rond ziekteverzuim, sexting en drugsgebruik. Over deze
drie actuele maatschappelijke thema’s zullen inspirerende sprekers u veel nieuwe inzichten
verschaffen.
Over inspirerende sprekers gesproken: wat dacht u van Prinses Laurentien Brinkhorst, die
voorafgaand aan het AJN NVK Symposium de Simon van Creveld Lezing houdt? En van Joyce
Sombroek, oud-hockeykeepster en nu semi-arts kindergeneeskunde? Zij spreekt na het
Symposium over ‘Winnen’.
Een zeer aansprekend programma dachten wij zo. Onze dank gaat uit naar de samenstellers:
jeugdartsen Jeltje Goudriaan, Pim Jansen, Geja Jol, Inge Tissen, kinderartsen Anne Custers
en Roos van der Plas, Anita Seinen van SCEM.

Iva Bicanic
Sexting

2
Lars van Driel
Drugsgebruik

3
Prinses Laurentien
Simon van Creveld Lezing

Wij wensen u een boeiende en verbindende congresdag!
Mascha Kamphuis, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland
Károly Illy, voorzitter NVK

Hockeyster Joyce Sombroek
Winnen

Programma
08.30

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.15

Opening NVK Congres

09.30 – 10.15

Prinses Laurentien – SIMON VAN CREVELD LEZING

Intussen op het
NVK Congres

Prinses Laurentien Brinkhorst opent de eerste dag van het NVK Congres 2018
met de Simon van Creveld Lezing.
10.15

Koffie en thee

10.45 – 12.15

ZIEKTEVERZUIM – Gemiste lessen, gemiste kansen

Prinses Laurentien
Brinkhorst

SESSIE 1 van het AJN NVK Symposium

1

Voorzitter: Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn
Sprekers: Yvonne Vanneste, jeugdarts, verbonden aan het NCJ; Elise van de Putte, kinderarts sociale
pediatrie, UMCU, Utrecht; Alexander Eulenpesch, ondersteuningscoördinator, Stedelijk Gymnasium, Breda;
Marianne Krempel, leerplichtambtenaar, RBL West-Brabant, Etten-Leur; Pascal Cuijpers, leraar, faalangstreductietrainer, Connect College, Echt

‘Bij veel aandoeningen kun je beter wél naar school’
Ons kind is ziek en kan niet naar school, hoor je ouders vaak zeggen. Ziek is ziek natuurlijk. Maar voor jongeren
met (chronische) klachten is het bijna altijd beter om juist wél naar school te gaan. Hoe organiseer je dat, en met
wie? Daarover gaat de sessie ‘Ziekteverzuim – gemiste lessen, gemiste kansen’.
Yvonne Vanneste,
jeugdarts verbonden
aan het NCJ

Yvonne Vanneste, jeugdarts, verbonden aan het NCJ; ‘Jongeren die regelmatig ziek thuisblijven, missen niet alleen
onderwijs, maar ook de dagelijkse gang naar school en aansluiting bij klasgenoten. Wel naar school gaan is daarom
meestal beter. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt, bijvoorbeeld in deeltijd naar school of met een aangepast
programma.’

10.45 – 12.15
Obesitas bij kinderen:
naar een nieuwe richtlijn
10.45 – 12.15
SLAM-sessies
10.45 – 12.15
Nieuwe richtlijn Neonatale
epileptische aanvallen
10.45 – 12.15
PRO symposium functionele
buikpijn

12.15

Lunch

13.30 – 15.00

SEXTING – Jonge meiden in grote problemen
SESSIE 2 van het AJN NVK Symposium
Voorzitter: Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn
Sprekers: Iva Bicanic, klinisch psycholoog, hoofd landelijk psychotraumacentrum, UMCU, Utrecht;
Merel van Groningen, ervaringsdeskundige
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‘Veel meiden zoeken geen hulp uit schaamte’
Tieners zoeken op sociale media hun grenzen op seksueel gebied op. Dat kan leuk zijn. Maar als beelden zonder
toestemming verspreid worden, kan dat jonge meiden in grote problemen brengen. Hoe kunnen jeugdartsen en
kinderartsen slachtoffers herkennen en wat kunnen ze op het gebied van preventie doen?
Iva Bicanic, klinisch
psycholoog in Utrecht

Intussen op het
NVK Congres
13.30 – 15.00
Hoofdpijn
13.30 – 15.00
Preventie en behandeling
van allergische ziekten
13.30 – 15.00
De (on)zin van screening
op kindermishandeling
13.30 – 15.00
Burn-out bij kinderartsen
en aios

Iva Bicanic, klinisch psycholoog in Utrecht, en ervaringsdeskundige Merel van Groningen (op haar 15e slachtoffer
van een loverboy) nemen u mee in de wereld van sexting. Zij laten u de duistere kanten en de gevaren van dit
fenomeen zien. ‘Veel meiden zoeken geen hulp uit schaamte, waardoor hun klachten aanzienlijk verergeren’.

15.00

Koffie en thee

15.30 – 16.45

DRUGS – De wereld van de gebruikende jeugd
SESSIE 3 van het AJN NVK Symposium
Voorzitter: Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn
Sprekers: Lars van Driel, innovatieadviseur, Bureau Maatschappelijke Zorg, Westervoort; Miranda Wezendonk,
trainer Bureau Maatschappelijke Zorg en SEH-verpleegkundige, Rijnstate, Arnhem; Judith van Ulzen, trainer
Bureau Maatschappelijke Zorg en verpleegkundig specialist GGZ, IrisZorg, Nijmegen

15.30 – 16.45
Moderne ziekten?
15.30 – 16.45
Diagnostiek bij verstandelijke
beperking

Intussen op het
NVK Congres
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‘Herkent u het gebruik van een combinatie van middelen?’

Lars van Driel, trainer
en adviseur, Bureau
Maatschappelijke Zorg

16.45 – 17.30

Weet u wat het populaire lachgas doet bij jongeren? Wat zijn precies de risico’s? En hoe herkent u het gebruik van
een combinatie van middelen? Trainer en adviseur Lars van Driel, eigenaar van het Bureau Maatschappelijke Zorg,
neemt u mee in de wereld van de gebruikende jeugd anno 2018. Zo ervaart u hoe een jongere onder invloed van
XTC de wereld op een festival ziet.
Maar u leert vooral de trends, ontwikkelingen en gezondheidsproblemen rond drugsgebruik anno 2018 beter
kennen. Ook aandacht voor de jongste groep (0-4 jaar). De kiem voor slechte gewoontes of grensoverschrijdend
gedrag wordt vaak al op jonge leeftijd gelegd. Denk bijvoorbeeld aan tienermoeders met verslavingsproblematiek.

Joyce Sombroek – ‘WINNEN’
Hockeyster Joyce Sombroek nam vorig jaar afscheid als keepster van het
Nederlands elftal. Ze won in haar carrière alles wat er te winnen valt:
EK, WK, Champions Trophy, Hockey World Leauge en Olympische Spelen.
Nu is Sombroek semi-arts kindergeneeskunde. In haar voordracht ‘Winnen’
vertelt ze wat ze leerde van twaalf jaar topsport, wat er nodig is om de top te
bereiken, hoe je een sterk team bouwt en hoe je kunt presteren onder druk.

17.30

Einde

Joyce Sombroek

15.30 – 16.45
Therapie-resistente
urine-incontinentie en
fecesincontinentie
15.30 – 16.45
BRUE, de nieuwe aanpak
van ALTE

Praktische informatie
Inschrijven
U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via de congrespagina op www.nvk.nl of de agenda op www.scem.nl.
€ 210,- voor NVK-leden (na 23 mei € 260,-)
€ 150,- voor jeugdartsen, artsen M&G, verpleegkundigen, NVK senior- en juniorleden, AIOS, ANIOS, studenten en
SLAMmers (na 23 mei € 180,-)
Bovenstaand inschrijfgelden zijn exclusief avondprogramma.

Doelgroep
Jeugdartsen, artsen M&G, kinderartsen, jeugd- & kinderverpleegkundigen en overige professionals in de zorg rond
kind en jeugd. Tevens zijn zij die hiervoor in opleiding zijn en overige belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen
van harte welkom.

Accreditatie
Voor de AJN NVK Dag wordt accreditatie aangevraagd bij ABSG, VSR, Kwaliteitsregister V&V, VVAK (Vereniging
Vertrouwensartsen Kindermishandeling) en NVK.

Datum en locatie
Woensdag 13 juni 2018 (eerste dag van het 39e congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)
Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

Informatie
SCEM
telefoon: 0345-57 66 42
e-mail: scem@scem.nl
twitter: @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

Twitteren? Gebruik #AJNNVKdag

