Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige
Donderdag 17 maart 2022, Jaarbeurs Utrecht

Programma
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen, dagvoorzitter in het publieke domein
09.15 uur

Ontvangst deelnemers

09.45uur

Opening door de dagvoorzitter

10.00 uur

The night is dark and full of terror
Angsten komen veel voor bij kinderen, met name in de nachtelijke uren. De oorzaken
hiervan zijn divers, variërend van ‘gewone angst’, tot nachtmerries en andere
parasomnieën. In deze lezing gaan we in op het onderscheid tussen deze beelden en
vooral ook wat een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan doen of adviseren om
deze problematiek aan te pakken.
• Dr. Sigrid Pillen, kinderneuroloog, Kinderslaapexpert, Mook

10.45 uur

Komt een lastig etend kind bij de jeugdverpleegkundige
De kinderdiëtist neemt je in sneltreinvaart mee in de wereld van de eetproblemen.
Van de wel bekende lastig etende peuter tot de restrictieve selectieve eters en
voedselweigeraar tot jongeren met een (beginnende) eetstoornis. Wanneer trek je
aan de bel als jeugdverpleegkundige en is doorverwijzen en/of samenwerken
belangrijk?
• Ingrid Mimpen, kinderdiëtist, Voeding & Zo / stafdiëtist CJG Rijnmond, Rotterdam

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Ik ben online dus ik besta
Het is geen uitzondering dat jongeren zes uur per dag online zijn, naast hun
dagbesteding: school/studie/werk. Wat speelt er online, wat brengt het hen, wat
doet het hen? En wanneer wordt de online belevingswereld écht problematisch? En
hoe begeleid je de jongeren dan?
• Jacqueline Kleijer, specialist mediaopvoeding, Bureau Jeugd en Media, Amsterdam

12.15 uur

Loopproblemen in de basisschoolleeftijd, pluis of niet pluis?
• Dr. Charlotte Haaxma, kinderneuroloog, Radboudumc, Nijmegen

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Neem niet aan, maar vraag! Cultuursensitief werken in de zorg
In de huidige Nederlandse samenleving krijg je als jeugdverpleegkundige steeds vaker
te maken met kinderen, ouders en andere naasten die een andere culturele en/of
levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij. Dat betekent dat je kennis maakt
met voor jou onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen en manieren om
hulp te zoeken. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen ander zijn dan je gewend
bent. In deze lezing leer je hoe je hier als zorgprofessional op kunt reageren en op

welke wijze je hierover met kinderen en hun naasten kunt communiceren.
• Dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog, socioloog en trainer, Training & onderzoek
cultuursensitieve communicatie, Heiloo
14.35 uur

Kwetsbare kinderen worden vaak kwetsbare ouders
Over sociale ongelijkheid en opvoedingsarmoede. Kan de versnipperde witte kolom
zijn verantwoordelijkheid wel voldoende nemen.
• Michelle van Tongerloo, huisarts, Huisartsenpraktijk IJsselmond, straatarts,
Pauluskerk, journalist Stichting De Correspondent, Rotterdam

15.05uur

Pauze

15.35 uur

Help, ik pas niet in een hokje!
Hoe ga je het gesprek aan over genderidentiteit?
In het gesprek tussen kinderen en jongeren met hun zorgverleners komt het
onderwerp genderidentiteit zelden aan de orde. Er is op dit terrein nog veel te
winnen. Hoe laat je merken open te staan voor wat hen bezighoudt en hoe maak je
dit bespreekbaar.
• Kim Horsnell, arts en psycholoog, Check-in Genderzorg, Haarlem
• François Caous, ervaringsdeskundige coach, Check-in Genderzorg, Haarlem

16.20uur

Afsluiting

