
Jeugdarts en kinderarts: samen optrekken

Donderdagavond 20 en vrijdag 21 juni 2019 I Papendal (Arnhem)

AJN NVK 
DAG 2019

4e gezamenlijke 

congresdag voor 

jeugdartsen en 

kinderartsen



Programma
Donderdag 20 juni
18.00 uur Registratie en ontvangst met buffet

19.00 uur De 7 zintuigen 
	 Hoe word je beschermd tegen overprikkeling? Hoe komt het dat je slechts een deel waar-
 neemt met je zintuigen en de rest aanvult vanuit je achtergrond? Waarom proeven baby’s 
 makkelijker iets nieuws dan peuters? En waarom zie je op een zomeravond nog wel de 
 kleur blauw, maar geen rood of groen meer? 	
	 Iris	Sommer • hoogleraar psychiatrie, UMCU, Utrecht

20.00 uur Acceptatie, wat moet het brein daarmee?
	 De opkomst van de informatietechnologie veroorzaakt meer afleiding en een steeds drukker 
 wordend leven. Dit vereist een grotere inspanning binnen de jeugdgezondheidszorg om pro-
 blemen snel aan te pakken. Aan de hand van voorbeelden wordt u getoond hoe dit via het  
 onbewuste, de intuïtie waarmee het makkelijker is in mogelijkheden te denken, te bereiken.	
	 Barend	van	Kooten • neuroloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn

21.00 uur Einde 

AJN NVK Dag 2019

Beste collega’s,
Als jeugd- en kinderartsen hebben we ons eigen vak en onze eigen identiteit. Maar we horen ook 
bij elkaar. Als dokters voor het kind gaan we voor een gezonde kinder- en jeugdtijd en een (kans)
rijk leven voor ieder kind, met of zonder beperkingen. We trekken samen op, in de spreekkamer 
en daarbuiten, bijvoorbeeld in de media. Om samen te kunnen optrekken, moeten we elkaar 
ontmoeten. Dit kan op vrijdag 21 juni tijdens de 4e gezamenlijke AJN NVK Dag. Met onderwerpen die 
zonder uitzondering relevant zijn voor zowel de jeugdarts als de kinderarts.  

In de ochtend bespreekt kinderdermatoloog Suzanne Pasmans een casus over blauwe plekken 
en rode vlekken, misschien kindermishandeling. Verder staan lezingen op het programma 
over gevolgen nieuwe AVG bij gezag en voogdij door forensisch arts Wilma Duijst: wie mag wat 
weten, zuigeling met icterus en de nieuwe richtlijn ondergewicht. Na de lunch presenteert 
kinderneuroloog Jolanda Schieving het onderdeel is het gedrag of een neurologisch probleem? 
De AJN NVK Dag begint vroeg en sluit af met een spectaculaire plenaire spreker.
Het wordt nog lastig kiezen, want u kunt ook naar parallelsessies over vaccineren, ziekenhuiszorg 
in transitie, veilige kindzorg, de huilbaby-aanpak, veilige geneesmiddelen, veilige kindzorg en de 
kinderarts als pleitbezorger. 

Wilt u niets missen? Ga dan op donderdagavond al naar Papendal en geniet van het meeslepende 
verhaal van psychiater Iris Sommer en de inspirerende lezing door Barend van Kooten, neuroloog. 
Zo ben je er mooi vroeg bij op de vrijdag!

We zien u graag op Papendal.

Uw dagvoorzitters,
Mascha	Kamphuis,	medisch directeur LECK/voormalig voorzitter AJN/arts M&G-jeugdarts
Edward	Nieuwenhuis,	medisch hoofd kindergeneeskunde/kinderarts-immunoloog



Programma
Vrijdag 21 juni
08.00 uur Registratie en ontvangst met koffie 

08.30 uur Opening door dagvoorzitters: ‘Jeugdarts en kinderarts: wat willen we samen?!’ 

08.45 uur Blauwe plekken en rode vlekken, misschien kindermishandeling?
 De meeste huidverkleuringen roepen geen twijfel op. Maar iedere kinder- 
 en jeugdarts komt wel eens huidverkleuringen tegen die een ‘niet-pluis-
 gevoel’ geven. Zijn het de restverschijnselen van een valpartij, is het 
 een huidaandoening of gaat het om sporen van kindermishandeling? 
 Suzanne	Pasmans • kinderdermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
 Jacqueline	Deurloo • jeugdarts, TNO; GGD Hollands Noorden, Leiden
 Nicole	van	Woerden • kinderarts/forensisch arts voor kinderen 
 i.o., NFI, Den Haag
 Jobje	Ruskamp • kinderarts, UMCU, Utrecht
09.45 uur Een jaar AVG: hoe nu verder?
 Is er echt zoveel veranderd? Of juist heel weinig? Hoe nu om te gaan 
 met het uitwisselen van (medische) gegevens? Wie geeft wanneer toestemming voor wat?
 Wilma	Duijst • hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht, 
 Maastricht University, Maastricht 

10.15 uur Pauze

11.00 uur Zuigeling met icterus en witte, gele of groene ontlasting
 Bij borstvoeding kun je vaak afwachten maar wanneer verandert het beleid door de kleur 
 van de ontlasting? Als het kind goed groeit en niet al te geel ziet, wachten we rustig af. Maar 
 klopt dit allemaal wel? En wat heeft de kleur van poep ermee te maken? 
 Frank	Bodewes • kinderarts-MDL, UMCG-Beatrix, Groningen
 Netty	Bos-Veneman • jeugdarts, GGD, Groningen
11.45 uur Ondergewicht
 Ondergewicht is met name een probleem bij tieners, al dan niet in 
 combinatie met een eetstoornis. Maar ook bij jongere kinderen komt 
 ondergewicht voor, soms als gevolg van een onderliggende ziekte. 
 De nieuwe richtlijn Ondergewicht, waar kinder- en jeugdartsen geza-
 menlijk aan werken, wordt besproken.
 Koen	Joosten • kinderarts-intensivist/stuurgroep ondervoeding, Erasmus MC, Rotterdam
 Mascha	Kamphuis • medisch directeur LECK/voormalig voorzitter AJN/arts M&G-jeugdarts

12.30 uur Lunchpauze met lunchsessies (zie achterzijde)

13.45 uur Is het gedrag of wijst dit op een neurologisch probleem? 
 Gedragsproblemen komen zowel bij de jeugdarts als bij de kinderarts 
 naar voren. De vragen bij opvallend of afwijkend gedrag zijn steeds: 
 is het normaal en laten we het gaan zonder er veel aandacht aan te 
 besteden? Of is het een gedragsprobleem waar de pedagogisch mede-
 werker mee aan de slag kan? Of moeten we het kind verwijzen 
 naar een neuroloog of kinderpsychiater? 
  Jolanda	Schieving • kinderneuroloog, Radboudumc, Nijmegen
 Inge	Tissen • bestuurslid onderwijs en opleiding AJN; jeugdarts KNMG, Venray 
15.00 uur Je handhaven onder extreme condities 
 Floris	van	den	Berg • huisarts/expeditiedokter

15.45 uur Einde

Intussen op NVK Congres 08.45 – 10.15 uur Het gebruik van de high flow 
nasal cannulaZiekenhuiszorg in transitieKinderkanker: dat mag je niet 

missen! 
09.15 – 10.30 uurImpact van risicofactoren op de darmmicrobiotica

Intussen op NVK Congres11.00 – 12.30 uur De huilbaby-aanpak die werkt
SLAM sessieOok jouw patiënt verdienteen veilig geneesmiddel

Intussen op NVK Congres15.00 – 15.45 uur Het is zuur als slikken niet lukt
Veilige kindzorg van de volgende generatieDe kinderarts als pleit-bezorger
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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, NVK, VSR, Kwaliteitsregister 
V&V en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen 
Kindermishandeling) 
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Inschrijven
U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via de congrespagina op www.nvk.nl of de 
agenda op www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over de inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt:  
€ 185,- voor jeugdartsen, artsen M&G, verpleegkundigen en studenten
€ 255,- voor NVK-leden 
€   90,- voor het avondprogramma AJN

Bij inschrijving na 28 mei wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd

Overnachtingen
Voor meer informatie over het boeken van een hotelkamer ga naar de subpagina van deze 
bijeenkomst op www.scem.nl in de Agenda

Twitteren? Gebruik #AJNNVKdag

De volgende lunchsessies worden aangeboden:

12.45 uur   Koers 180 graden om: preventie van voedselallergie
 Mede mogelijk gemaakt door Hero	
 Dirk	Verhoeven • kinderarts-allergoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

13.15 uur Meningokokkenpreventie – B prepared 
 Mogelijk gemaakt door GSK	

Datum en locatie 
Donderdagavond 20 juni en vrijdag 21 juni 2019 
(derde dag van het 40ste congres van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde) 
Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem 

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


