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Meld jouw posterpresentatie aan voor de Truus Vanlier-prijs!

NIEUWE DATUM MAANDAG 25 OKTOBER



Jij bent van harte uitgenodigd op het jaarlijks terugkerend symposium Zorg rond de 
pasgeborene. Dit jaar ligt de focus op de neurologische ontwikkeling van de neonaat. 

We starten de dag met uitleg over de normale ontwikkeling van het brein, gevolgd door het 
voorkomen van mogelijke gevaren voor het pasgeboren brein. Hersenschade kan optreden 
als gevolg van een cardiale aandoening. Door tijdig prenataal ingrijpen wordt het risico hierop 
aanzienlijk verminderd. We bespreken hoe je hartafwijkingen herkent en neonaten met een 
aangeboren hartafwijking kunt beschermen tegen hersenschade. Ook voorkom je door vroege 
signalering en snelle adequate behandeling hersenschade bij hyperbilirubinemie.

Van hart en hersenen gaan we door naar slaap, want nieuwe inzichten tonen dat slaaptekort op 
jonge leeftijd kan leiden tot een abnormale hersenontwikkeling.
Én laten we ook niet vergeten hoe cruciaal goede slaap voor ons zorgprofessionals is! 

Verder reiken we ook dit jaar weer de traditionele Truus Vanlier-prijs uit voor de meest 
innovatieve en prikkelende poster. Wil je de lunchpresentatie bijwonen? Meld je dan snel aan. 

Aan het einde van de dag word je geïnspireerd door antropoloog Jitske Kramer, zij leert je mens 
te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten. Hoe kun je samenwerken met mensen die 
je leuk vindt, maar vooral ook met mensen die je niet zo leuk vindt?

Wij kijken uit naar jouw komst op maandag 25 oktober 2021!

Met collegiale groet,

Namens de symposiumcommissie,
Marije Hofman-Jonkhart
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Expertisecentrum van hart en hersenen

“De neurologische ontwikkeling van de neonaat”

Truus Vanlier-prijs  Meld jouw posterpresentatie over onderzoeken, projecten of verbeteringen met betrekking 
op geboortezorg aan via asmarius@scem.nl. Inzenden is mogelijk tot 17 september 2021. 
De beste inzending ontvangt  e500. Kijk voor de criteria op de subpagina van deze bijeenkomst op scem.nl



Programma

Dagvoorzitter: Daniel Vijlbrief, kinderarts-neonatoloog

08.45 uur Registratie en ontvangst

09.30 uur Welkom door de dagvoorzitter

09.35 uur Normale ontwikkeling van het brein 
 • Manon Benders, hoogleraar en neonatoloog 

10.05 uur Cabaretlezing: Hoe presenteren aangeboren hartafwijkingen zich?
 Herkennen van hartafwijkingen en de invloed op het brein in ontwikkeling
 • Hans Breur, interventie kindercardioloog

10.50 uur Pauze 

11.20 uur Hyperbilirubinemie voorkomen door preventie 
 • Peter Dijk, kinderarts-neonatoloog

11.50 uur Heartfulness; een wereldreis door het lichaam van een pasgeborene 
 In een interactieve beleving word je meegenomen op de rug van een rode bloedcel
 • Dr. Daniel Vijlbrief, kinderarts-neonatoloog

12.15 uur Posterpresentatie en uitreiking Truus Vanlier-prijs

12.35 uur Lunch met posterpresentaties
 12.45-13.10 uur Dräger lunchsessie
 Ontwikkelingsgerichte praktische zorg bij fototherapie   
 • Sanne Scheepens, coördinerend medewerker couveuseafdeling

13.35 uur Bij 25 weken geboren; en dan? Ervaringen van ouder en arts
 • Clare Counsilman, ervaringsdeskundige en kinderarts-neonatoloog 
 • Willem de Vries, kinderarts-neonatoloog

14.05 uur Het grote belang van slaap voor de ontwikkeling 
 • Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog

14.35 uur Powernap tijdens de nachtdienst
 • Imke Wieffer, physician assistent Klinische Verloskunde
 • Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog

15.05 uur Pauze 

15.35 uur Inspiratiespeech: Gebruik je hersenen, maar ook je hart 
 • Jitske Kramer, antropoloog 

16.20 uur  Afsluiting

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?’



Doelgroep  
Kinder-, neonatologie-, obstetrie-
verpleegkundigen, verloskundigen, 
kraamverzorgenden, verpleegkundig 
specialisten en physician assistants. 
Ook interessant voor jeugdverpleeg-
kundigen 0-4 jaar

Accreditatie 
Toegekend door Kwaliteitsregister V&V, 
VSR (5 pnt), KNOV (5,5 pnt) en NAPA 
(4 pnt) 

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geau-
tomatiseerd. Het online inschrijfformulier 
vind je op de subpagina van deze bijeen-
komst in de Agenda op www.scem.nl. Hier 
vind je tevens de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt: € 129
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de 
bijeenkomst: € 149

Datum en locatie  
Maandag 25 oktober 2021
Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch 
(betaald parkeren)

Tijdens het symposium houdt SCEM zich 
aan 1,5 meter afstand door middel van 
aanpassingen in zaalopstelling, registratie, 
pauzemomenten, eventuele stands e.d. 
Hierdoor kan de noodzakelijke anderhalve 
meter afstand ook tijdens het symposium 
worden aangehouden.

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
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht:
Marije Hofman-Jonkhart (voorzitter) • teamleider Neonatologie
Karen de Bijl • kinderarts-neonatoloog
Barbara Peels • physician-assistant Neonatologie
Maurice Rocks • physician-assistant Neonatologie
Amy de Groot • NICU- verpleegkundige
Annika Ockhuijsen • perinatologie-verpleegkundige
Diakonessenhuis, Utrecht:
Anniek Edelbroek • verpleegkundige Neonatologie en obstetrie
Sanne Hoeks • kinderarts-neonatoloog
Wietske Kosterman • verpleegkundige Periferie neonatologie en 
obstetrie

Landelijke begeleidingscommissie
Mieke van Aalten-Rovers • ICN-verpleegkundige, Amphia 
Ziekenhuis, Breda
Jan Erik Bunt • kinderarts-neonatoloog, Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis, Tilburg
Martijn Kusters • teamhoofd Kindergeneeskunde, Medisch 
Spectrum Twente, Enschede
Frank Schuerman • kinderarts-neonatoloog, Isala, Zwolle
Marleen Wijnen (voorzitter) • teamleider IC-neonatologie, UMC 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Sprekers en voorzitter
Prof.dr. Manon Benders • hoogleraar Neonatologie en kinderarts-
neonatoloog, UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Dr. Hans Breur • interventie kindercardioloog, UMC Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Utrecht
Clare Counsilman • kinderarts-neonatoloog, Flevoziekenhuis, 
Almere 
Dr. Peter Dijk • kinderarts-neonatoloog, Beatrix Kinderziekenhuis 
UMC, Groningen
Dr. Jeroen Dudink • kinderarts-neonatoloog, UMC Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Utrecht
Jitske Kramer • antropoloog
Sanne Scheepens • coördinerend medewerker Couveuse-
afdeling, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Dr. Daniel Vijlbrief (dagvoorzitter) • kinderarts-neonatoloog, 
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Dr. Willem de Vries • kinderarts-neonatoloog, UMC Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Utrecht
Imke Wieffer • physician assistent Klinische Verloskunde, 
Medisch Spectrum Twente, Enschede


