Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van
congressen, cursussen en opleidingen.

Slapen, eten en zindelijk worden
Over problemen in de ontwikkeling bij kinderen

Donderdag 28 november 2019

Programma
09:15
Ontvangst met koﬃe, thee en uitreiking congresmap
09:30
Opening door de dagvoorzitter
Tom Mierlo, Kinderarts Ziekenhuis Gelderse Vallei
09:45
Dokter, mijn kind slaapt niet!
Els van der Horst, GZ-psycholoog K&J in opleiding tot specialist klinisch neuropsycholoog GGz Eindhoven
Nele Vandenbussche, kinderarts en somnoloog centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Wat is normale slaap?
Wat zijn de grootste misverstanden rondom slaap?
Wanneer kunt u aan een medische oorzaak denken?
10:45
Koﬃe- en theepauze
11:00
Niet kunnen, willen of durven eten
Hilde Krom, arts-onderzoeker kinder-MDL AMC

Welke medische aandoeningen spelen een rol bij het ontstaan van voedselweigering?
Anamnese, diagnostiek en behandeling - handvatten voor de praktijk
Het belang van multidisciplinair samenwerken bij voedselweigering

12:00
Onzindelijkheid of incontinentie?
Aart Klijn, kinderuroloog Wilhelmina Kinderziekenhuis
Anka Nieuwhof-Leppink, coördinator urotherapie-team Wilhelmina Kinderziekenhuis
Wat is de deﬁnitie van een blaas- of rectumdysfunctie?
Wanneer is er sprake van blaas- of rectumdysfunctie?
Hoe kunnen blaasproblemen worden behandeld?
13:00
Verzorgde lunch
14:00 - 16:00 uur
Verdiepingssessies
In de middag volgt u één verdiepingssessie naar keuze:

A. Slapeloze nachten
Els van der Horst, GZ-psycholoog K&J in opleiding tot specialist klinisch neuropsycholoog GGz
Eindhoven
Nele Vandenbussche, kinderarts en somnoloog centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Wat is een goede slaaphygiëne?
Is het niet willen of niet kunnen slapen?
In- en doorslaapproblemen - hoe komen jonge kinderen er vanaf?
B. Voedselweigering – wat te doen?
Hilde Krom, arts-onderzoeker kinder-MDL AMC

Welke psychische oorzaken zijn er voor het ontstaan van eetproblemen?
Hoe gaat u om met angst en stress van het kind en de ouders?
Welke gedragsmatige behandelmethoden zijn er?
Bespreking casuïstiek
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C. De behandeling van blaasproblemen

Anka Nieuwhof-Leppink, coördinator urotherapie-team Wilhelmina Kinderziekenhuis
Adviezen voor het zindelijk maken van kinderen
Hoe kunnen blaasproblemen gedragsmatig worden behandeld?
Hoe traint u kinderen met blaasproblemen?

