Expertisedag voor de
jeugdverpleegkundige 2021
Vrijdag 16 april 2021, ReeHorst, Ede

Programma
Dagvoorzitter: Annemieke Goudkuil MSc., verpleegkundig specialist en
voorzitter V&VN vakgroep jeugdverpleegkundigen
09.15 uur

Ontvangst deelnemers

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter

10.15 uur

Eenzaamheid (ook in Coronatijd) bij adolescenten
• Jolanda van Gerwe, pedagoog en oprichter Stichting Join us, Meierijstad samen
met • Join us jongeren

10.45 uur

Hooggevoeligheid / hoogbegaafdheid
Vroege herkenning is van groot belang voor de ontwikkeling en begeleiding van
het kind
• Prof.dr. Tessa Kieboom, bestuurder Exentra, expertisecentrum rondOM
hoogbegaafdheid, Antwerpen; co-titularis Leerstoel Hoogbegaafdheid Universiteit
Hasselt

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Omgaan met weerstand
Om goed om te kunnen gaan met weerstand is inzicht nodig: hoe ziet weerstand er
uit? Waar komt het vandaan? Dan pas kan de vraag beantwoord worden: wat kan je
er aan doen?
• Janneke de Waal-Bogers MBA, docent en hoofdredacteur, Bogers-taal, Oosterhout

12.15 uur

De taal in het kwadraat: de kracht van taal
Taal kan een grote rol spelen in de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een kijkje in
dit thema met de focus op kinderen waarvoor de taalontwikkeling niet
vanzelfsprekend is
• Dr. Daan Hermans, senior onderzoeker, Kentalis, Sint Michielsgestel

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Een veilige en gezonde start voor nieuwkomers
Wat weten we over de kwetsbaarheid en de veerkracht van gezinnen die nog maar
kort in Nederland zijn? En welke rol kunnen tolken en cultureel mediators spelen?
Aan de hand inzichten uit onderzoek én onze ervaringen nemen we u mee in hoe u
ouders en kinderen (nog) beter op weg kunt helpen.
• Dr. Simone Goosen, epidemioloog en campagneleider Tolken terug in de zorg
alstublieft, Johannes Wier Stichting voor gezondheid en mensenrecht. Amsterdam
• Ervaringsdeskundige Yaotian Zhang, beëdigd tolk-vertaler Nederlands-Chinees

14.30 uur

Bevallingen met medisch ingrijpen
Wat is nu een tang verlossing of door vacuümpomp? Hoe gaat een sectio nu in zijn
werk? Wat als het kindje een CPAP krijgt, wat is dat? En een lichttherapie bij een laag
HB. Hoe wordt de apgar score uitgevoerd?
• Iris Woerdeman, klinisch verloskundige, AmsterdamUMC

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Oplossingsgerichte, opvoedkundige aanpak bij moeilijke eters
Hoe krijgen ouders hun kinderen weer aan het eten en wordt het weer gezellig aan
tafel? Hoe werkt het 'leren-lusten-plan'?
Vanuit de opvoedkundige kant en vanuit een oplossingsgerichte benadering neemt
Tischa jullie mee in hoe moeilijke eters en strijd aan tafel omgebogen kan worden tot
weer gezellige maaltijden en beter eten.
• Drs. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, Groot & Klein, Bussum

16.15 uur

Afsluiting

