Maandag 21 maart 2022
ReeHorst, Ede

Zorg rond de pasgeborene

Een start zonder stress is onze
verantwoordelijkheid

Stel
de
pran meest
vraa gende
g
een en win
vrijk
aart

“Wat is de impact van stress op ouder en kind?”

Je bent van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor alle professionals
in de geboortezorg. Dit keer is het centrale thema ‘Een start zonder stress is onze
verantwoordelijkheid’.
Niet iedere ouder zweeft tijdens de zwangerschap en de periode na de geboorte op de
bekende roze wolk. Iedere zorgverlener binnen de vakgebieden obstetrie en
kindergeneeskunde wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met stress, zowel bij de
(aanstaande) ouder als bij het kind. Bij iedereen is wel bekend dat stress niet goed is, maar
wat is de impact eigenlijk precies op de ouder en het zich ontwikkelende kind? En wat kan
gedaan worden om de invloed van stress te verminderen en de veerkracht zo groot mogelijk
te maken? Deze vragen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken; vanaf het
moment dat op een echo een aangeboren afwijking wordt gezien tot aan het moment dat
het kind met voedingsproblemen naar huis gaat. De sprekers geven niet alleen verdiepende
informatie, maar ook handvatten waar je in de praktijk mee aan de slag kunt. Aan het einde
van de dag word je geïnspireerd door trainer Dagmar Vriends over wat stress met je brein doet
en wat je kan doen als je stress ervaart.
Hoewel we het niet kunnen garanderen, doen we natuurlijk ons uiterste best deze dag
aangenaam en stressvrij te laten verlopen. Wij kijken er naar uit elkaar 21 maart te
ontmoeten!
Met collegiale groet, namens de symposiumcommissie,
Kristin Obilor
Manager IC Neonatologie
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

Truus Vanlier-prijs Meld jouw posterpresentatie over onderzoeken, projecten of verbeteringen met betrekking
tot geboortezorg aan via zorgrond@scem.nl. Inzenden is mogelijk tot 14 februari 2022.
De beste inzending ontvangt € 500. Kijk voor de criteria op de subpagina van deze bijeenkomst op scem.nl

Programma
Dagvoorzitter: Dr. Gerbrich van den Bosch, kinderarts-neonatoloog
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur

Welkom en inleiding met rode draad door de voorzitter

09.40 uur

Wat als de echo niet goed is?
• Dr. Ingrid Brussé, gynaecoloog-perinatoloog/opleider

10.15 uur

Impact van stress tijdens de zwangerschap op de foetale ontwikkeling
• Dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog-perinatoloog
• Dr. Chantal Quispel, AIOS gynaecologie

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Stress op de IC neonatologie, de impact op ouder en kind
• Naomi Meesters, verplegingswetenschapper/PhD student

11.45 uur

Zorginnovaties die het werk als verpleegkundige nog leuker maken
• Dr. Onno Helder, coördinator/wetenschappelijk onderzoeker

12.15 uur

Posterpresentaties en uitreiking Truus Vanlier-prijs

12.35 uur

Lunchpauze met posterpresentaties

13.35 uur

Het belang van borstvoeding en probiotica in de neonatologie
• Heleen Snel-Maat, verpleegkundig specialist IC Neonatologie/
NIDCAP professional

14.05 uur

Sonde(r) zorgen
• Dr. Gerlinde Stoelhorst, kinderarts-neonatoloog
• Habiba Groven-Lhattane, neonatologieverpleegkundige

14.35 uur

Als voeding niet vanzelf gaat
• Elly Smit-Kleinlugtenbeld, kinderarts-neonatoloog
• Marloes de Boer, neonatologieverpleegkundige

15.05 uur

Pauze

15.35 uur

Inspiratiespeech: Een overprikkeld brein
• Dagmar Vriends, trainer

16.20 uur

Afsluiting

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht:
Marloes de Boer • neonatologieverpleegkundige
Habiba Groven-Lhattane • neonatologieverpleegkundige
Dr. Chantal Quispel • AIOS gynaecologie
Elly Smit-Kleinlugtenbeld • kinderarts-neonatoloog
Dr. Gerlinde Stoelhorst • kinderarts-neonatoloog
Landelijke begeleidingscommissie
Mieke van Aalten-Rovers • ICN-verpleegkundige, Amphia
Ziekenhuis, Breda
Dr. Jan Erik Bunt • kinderarts-neonatoloog, ElisabethTweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Susanne Grauwmans • ICN-verpleegkundige, Amphia
Ziekenhuis, Breda
Frank Schuerman • kinderarts-neonatoloog, Isala, Zwolle
Marleen Wijnen (voorzitter) • teamleider IC Neonatologie,
UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
Sprekers en voorzitter
Dr. Hilmar Bijma • gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC
Sophia Kinderziekenhuis
Marloes de Boer • neonatologieverpleegkundige, Albert
Schweitzer ziekenhuis
Dr. Gerbrich van den Bosch (dagvoorzitter) • kinderartsneonatoloog, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Ingrid Brussé • gynaecoloog-perinatoloog/opleider Obstetrie
en Gynaecologie, Erasmus MC
Habiba Groven-Lhattane • NICU-verpleegkundige, Albert
Schweitzer ziekenhuis
Naomi Meesters • verplegingswetenschapper/PhD student,
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Onno Helder • coördinator Create4Care/wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC
Dr. Chantal Quispel • AIOS gynaecologie, Albert Schweitzer
ziekenhuis
Elly Smit-Kleinlugtenbeld • kinderarts-neonatoloog, Albert
Schweitzer ziekenhuis
Heleen Snel-Maat • verpleegkundig specialist IC Neonatologie/
NIDCAP professional, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Gerlinde Stoelhorst • kinderarts-neonatoloog, Albert
Schweitzer ziekenhuis
Dagmar Vriends • trainer, Siss trainingen, Den Haag

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen
geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vind je op de subpagina van
deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vind je tevens de
inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt: € 129
Meest prangende vraag
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! Via de speciale link op
de subpagina van deze bijeenkomst op
scem.nl geef je jouw vraag door.
Doelgroep
Kinder-, neonatologie-, obstetrieverpleegkundigen, verloskundigen,
kraamverzorgenden, verpleegkundig
specialisten en physician assistants
Accreditatie
Toegekend NAPA (6 pnt); aangevraagd bij
Kwaliteitsregister V&V, VSR, KNOV
Datum
Maandag 21 maart 2022
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
(betaald parkeren)
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt
door :

GE Healthcare, Haelvoet, Perrigo,
Pampers, TEVA, Vyaire

Informatie
0345 - 57 66 42 / scem@scem.nl
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
35285

Symposiumcommissie
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam:
Dr. Hilmar Bijma • gynaecoloog-perinatoloog
Kristin Obilor (voorzitter) • manager IC Neonatologie
André Kroon • kinderarts-neonatoloog
Aniek de Kruijf-van Lamoen • NICU-verpleegkundige

