Workshops Donderdag 7 oktober 2021
09.00 – 10.30 uur
A. “Werkboek enterale en parenterale voeding van de neonaat” presenteert: What’s new??
Geen maximum
•

Highlights uit de ESPGHAN richtlijn enterale voeding voor prematuren 2021
Dr. Chris van de Akker, kinderarts-neonatoloog AUMC

•

Dextrose verwerkt in de nieuwe richtlijn hypoglycemie
Dr. F de Groof, kinderarts-neonatoloog NWZ Alkmaar

•

Probiotica
Dr. Merijn Vermeulen, kinderarts-neonatoloog Erasmus MC Sophia

•

Vitamine K: de nieuwe richtlijn
Dr. F de Groof, kinderarts-neonatoloog NWZ Alkmaar

B. Interculturele communicatie voor zorgprofessionals - VOLGEBOEKT
Maximum aantal deelnemers: 24
Moderatoren:
- Charlie Obihara, kinderarts-infectioloog-immunoloog ETZ Tilburg /opleider/onderzoeker/trainer in
interculturele communicatie en auteur
- Dorian Maarse, teamcoach en trainer in interculturele communicatie Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, Qualified Administrator Intercultural Development Inventory (IDI), auteur
Omschrijving: Professionals in de zorg krijgen steeds vaker te maken met patiënten met een andere
culturele achtergrond, religie of levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen,
maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis of vaardigheden mist. Hierdoor krijgt de
patiënt mogelijk minder goede zorg en zijn consulten en behandelingen minder effectief door
miscommunicatie.
Onderzoek laat zien dat het goed omgaan met culturele verschillen niet vanzelfsprekend is. Ons brein
reageert anders op mensen waarvan we verschillen. We stereotyperen onbewust en we interpreteren
situaties vaak vanuit onze eigen culturele normen en waarden. Hierdoor kan onbegrip ontstaan. We
kunnen het gedrag van de ander niet plaatsen. Het is frustrerend als de ander ons niet begrijpt,
ondanks onze moeite en goede bedoelingen. Daarom is interculturele sensitiviteit nodig: je kan je
verplaatsen in de patiënt en je stemt je communicatie af op diens behoeften en beleving, ongeacht
culturele achtergrond. Dit zonder je eigen cultuur te hoeven opgeven.
In deze workshop bespreken we tools die hierbij gebruikt kunnen worden. Deelnemers oefenen met
het toepassen van enkele tools bij het oplossen van een medische casus van interculturele
miscommunicatie en ontdekken de aspecten die meespelen bij interculturele communicatie.
Deelnemers krijgen zicht op de blinde vlekken in de communicatie tussen zorgprofessionals en
patiënt.
C. COVID-19 onderzoek in de kindergeneeskunde
Geen maximum
In de afgelopen anderhalf jaar is in Nederland door veel collegae uitstekend onderzoek verricht naar
de huidige COVID-19 pandemie en de effecten hiervan. Tijdens dit symposium geven wij u een
update van de uitkomsten van een groot aantal van deze studies. Aangezien de actualiteiten ons
telkens inhalen, maken wij het definitieve programma kort voor het NVK congres bekend.

Workshops Vrijdag 8 oktober 2021
09.00 – 10.00 uur
D. Genderdysforie op de kinderleeftijd
Geen maximum
Moderatoren: Sabine Hannema (kinderarts-endocrinoloog), Hedi Claahsen (kinderartsendocrinoloog), Daniel Klink (kinderarts – endocrinoloog), Thomas Steensma (psycholoog), Anke
Oerlemans (medische ethicus)
Omschrijving: Men spreekt van gender incongruentie (GI) als de genderidentiteit van een persoon
niet overeenkomt met het bij de geboorte toegewezen geslacht. In de afgelopen 10 jaar is de
prevalentie van GI bij kinderen en adolescenten aanzienlijk toegenomen. Met toename van de
hulpvraag groeien in Nederland ook de wachtlijsten voor deze zorg. Het gebruik van GnRH-analogen
om gonadotropines te onderdrukken bij adolescenten met GI kan de voortgang van de puberteit
effectief voorkomen en genderbevestigende hormonale behandeling helpt geslachtskenmerken van
het zelf geïdentificeerde geslacht te ontwikkelen. Echter, medische behandeling bij adolescenten
wordt alleen aanbevolen na zorgvuldige evaluatie door een ervaren team psychologen en met
geïnformeerde toestemming ook na uitgebreide counseling over de voor- en nadelen, en over de
consequenties op fertiliteit. In dit symposium geven wij achtergrondinformatie over medische,
psychologische en ethische aspecten van de zorg en gaan graag in een interactieve paneldiscussie
met experts op het gebied van transgenderzorg in op actuele medische en maatschappelijke
discussies.
Moderatoren:

Sabine Hannema, Hedi Claahsen

•

Genderdysforie op de kinderleeftijd – Hype of Feit?
Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog Radboudumc

•

Het belang van psychologische evaluatie voorafgaand aan medische interventies
Thomas Steensma, psycholoog Amsterdam UMC

•

Hormoonbehandeling bij jongeren met genderdysforie
Sabine Hannema, kinderarts-endocrinoloog Amsterdam UMC

•

Transgender kinderen in je eigen praktijk – Interactieve casuïstiekbespreking met panel

E. Zorgevaluatie-onderzoek in de algemene kindergeneeskunde: Tijd voor samenwerking!
Geen maximum
Moderatoren: Jolita Bekhof (kinderarts- klinisch epidemioloog, Isala), Merijn Bijlsma (kinderarts,
Amsterdam UMC) en Gertjan Driessen (kinderarts-infectioloog-immunoloog MUMC+)
Omschrijving: In 2020 is de kennisagenda voor de algemene kindergeneeskunde gereed gekomen
met een top-10 kennisvragen, die we belangrijk vinden om de komende jaren te beantwoorden. Hoe
krijgen we dit voor elkaar, op welke manieren kunnen we samen zorgevaluatie-onderzoeken opzetten
en uitvoeren. Tijdens deze workshop willen we graag ideeën en ervaringen uitwisselen.
F. Met de BBC word je wijzer, rijker en gezonder!
Geen maximum
Omschrijving: Kom luisteren naar de ‘cursus’ registreren voor dummies om in de
kindergeneeskundige praktijk (van welk type dan ook) slim te registreren en als vakgroep of afdeling
kindergeneeskunde financieel profijt te behalen! En hoe werkt het NVK Advies Gezond en veilig werk
in de praktijk? De BBC praat u tijdens het congres graag bij over registreren en gezond roosteren om
u na het congres weer iets wijzer de beste zorg voor de patiënt te laten leveren!

G. Palliatieve sedatie bij kinderen
Maximum aantal deelnemers: 40
Moderatoren: Hennie Knoester (kinderarts-intensivist, en medisch hoofd Emma Thuisteam, Emma
Kinderziekenhuis, AUMC), Eduard Verhagen (hoogleraar kinderpalliatieve zorg, Beatrix Kinderkliniek,
UMCG), Marije Brouwer (medisch ethicus en onderzoeker kinderpalliatieve zorg, Wilhelmina
Kinderziekenhuis UMCU en Beatrixkinderkliniek UMCG), Marinka de Groot (casemanager en
verpleegkundig specialist, Emma Thuisteam, Emma Kinderziekenhuis, AUMC), Chris de Kruiff
(algemeen kinderarts en kinderarts bij Emma Thuisteam, Emma Kinderziekenhuis, AUMC)
Omschrijving: Palliatieve sedatie (PS) is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt
in de laatste levensfase. Het wordt ingezet bij kinderen met refractaire symptomen zoals pijn,
dyspnoe, agitatie en angst, waarbij het overlijden binnen afzienbare tijd wordt verwacht. Het doel van
PS is om maximaal comfort te bieden in de laatste levensfase. Het wordt niet toegepast met de
vooropgezette bedoeling om het overlijden te bespoedigen of uit te stellen. Het onderscheid tussen
PS en opzettelijke levensbeëindiging is juridisch zeer belangrijk maar in de praktijk een grijs gebied.
In deze workshop gaan we dieper op PS in, met korte discussies en samenvattende presentaties
De workshop wordt begeleid door 5 experts die ieder vanuit hun perspectief de noodzakelijke kennis
overdragen en met de toehoorders in discussie gaan over palliatieve sedatie in de kinderpalliatieve
praktijk. Voorzitter van de workshop is Prof.dr. E. Verhagen.

