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Slapen, eten en zindelijk worden 
Over problemen in de ontwikkeling bij het jonge kind

 Donderdag 8 november 2018

www.medilex.nl/ontwikkelingkinderen

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Annette de Wolff,

senior congresmanager

a.dewolff@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Slapen, eten en zindelijk worden
Over problemen in de ontwikkeling bij 
het jonge kind

Datum
Donderdag 8 november 2018

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 9.45 - 16.15 uur    €395,-* 
 
 
Accreditatie toegekend:
Huisartsen
Jeugdartsen
Jeugdzorgwerkers
Kinderartsen
Orthopedagogen
Verpleegkundigen
Verpleegkundig specialisten

De volgende congressen / cursussen  
zijn wellicht ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Intercollegiaal
coachen
Diverse startdata

www.medilex.nl/intercollegiaal_coachen 

www.medilex.nl/ontwikkelingkinderen 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/ontwikkelingkinderen

Inzicht in 
jeugdrecht
Woensdag 3 oktober

www.medilex.nl/jeugdrecht 



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Hans van der Deure, kinderarts Deventer Ziekenhuis

   •   Hoe ziet een normale ontwikkeling op het gebied van slapen, eten en zindelijkheid eruit?
   •   Problemen uit de praktijk - wat komen kinderartsen tegen in de spreekkamer? 

Dokter, mijn kind slaapt niet!
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?

Koffie- en theepauze

Help, mijn kind slaapt niet, maar de dokter kan niets vinden!
Els van der Horst, GZ-psycholoog K&J in opleiding tot specialist klinisch neuropsycholoog GGz Eindhoven

   •   Wat is een goede slaaphygiëne?
   •   Is het niet willen of niet kunnen slapen?
   •   In- en doorslaapproblemen - hoe komen jonge kinderen er van af?

Onzindelijkheid of incontinentie?
Aart Klijn, kinderuroloog Wilhelmina Kinderziekenhuis

   •   Wanneer is er sprake van blaas- of rectumdysfunctie?
   •   Welke signalen wijzen op blaas- of rectumdysfunctie?
   •   Hoe kunnen blaasproblemen medicamenteus of chirurgisch worden behandeld?

Verzorgde lunch

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?

Niet kunnen, willen of durven eten
Angelika Kindermann, kinderarts-MDL AMC of 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

Koffie- en theepauze

Voedselweigering door angst voor eten - wat te doen?
Eric Dumont, gedragswetenschapper en Hoofd Behandeling Seyscentra, coördinator pediatrische eetteams 

MUMC+ en WKZ en onderzoeker Klinische Psychologie UM

   •   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 

Afsluiting door de dagvoorzitter
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