
3e Multidisciplinair Symposium Down Syndroom 

Dinsdag 21 maart 2017
CineMec, Ede

tieners met down



‘Tieners met Down’ staan centraal tijdens het derde Multidisciplinair Symposium Down 
Syndroom op Wereld Down Dag. Vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten worden diverse 
medische, psychologische en pedagogische aspecten bij tieners met Down belicht zoals:

• Welke heupproblemen komen voor en wat is de beste behandeling? 
• Wat zijn de laatste inzichten over infectieziekten? 
• Welke do’s & don’ts komen voor in de praktijk van de kinderarts? 
• Hoe kan gezonde voeding en beweging worden gestimuleerd? 
•  Wat kan de professional en/of ouder doen om integratie in het voortgezet onderwijs positief 

te beïnvloeden?
• Wat zijn de nieuwste therapieën die gebruikt worden bij stemtraining bij pubers? 
•  Welke aspecten zijn belangrijk om rekening mee te houden in de communicatie met tieners 

met Down? 
• Hoe is de sociale en de emotionele ontwikkeling bij tieners met Down? 

Ook meer ethische zaken worden bespreekbaar gemaakt zoals: 
• Seksualiteit en anticonceptie
•  Hoe worden zaken als veranderingen in het lichaam en de daarbij behorende gevoelens, 

besproken met pubers (en ouders)?

Tijdens de pauzes is er gelegenheid met ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van 
het Down Sydroom in gesprek te gaan. Er zijn verschillende thema-tafels waar specifieke en 
verdiepende vragen gesteld kunnen worden. Hiermee beogen we niet alleen kennis te delen, 
maar ook de multidisciplinaire samenwerking te versterken.

Kortom een gevarieerd programma dat de diversiteit aan aspecten die Tieners met het 
Syndroom van Down kenmerken, vanuit verschillende perspectieven zal belichten. 

Graag verwelkomen wij u op 21 maart 2017.

Michel Weijerman, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 
Regina Lamberts, Stichting Down Syndroom
Judith Otten, SCEM



Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst

09.30 uur Opening en introductie • Regina Lamberts en Jan Willem Roseboom

Goed in je lijf
09.45 uur Heupen • Gert Bessems
10.05 uur Down en infectieziekten • Chantal Broers
10.25 uur Do’s & Don’ts bij Down • Michel Weijerman

11.10 uur Koffiepauze 

Lekker in je vel
11.40 uur Happy Weight Stippenplan • José Veen 
12.00 uur Integratie in voortgezet onderwijs • Hilde de Haan
12.20 uur Stemtraining bij pubers • Annelies Vriends

12.45 uur Lunchpauze

Anders dan anders
13.45 uur Circus Caps • René Hildesheim & Luc 
14.15 uur Maak me niet Down, Down Syndroom anders bekeken • Karel de Corte 

15.00 uur Theepauze

Puberperikelen
15.30 uur Puberteit en het lichaam • Jolanda Maas
15.50 uur Seksualiteit en anticonceptie • Peggy Geomini

16.15 uur  Einde

NB Pauzes met gelegenheid bezoek thema-tafels



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. 
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina 
van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl.
Hier vindt u tevens alle informatie over de inschrijf-
voorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en betalen 
(tot 3 weken van tevoren):
€ 199,-  voor artsen
€ 159,-  voor paramedici en artsen i.o.
€ 159,-  voor overigen
€ 75,-  voor ouders
Bij tegelijk inschrijven van 4 of meer personen geldt 
een korting van € 15,- per persoon. Groepskortingen 
worden achteraf niet meer toegekend.
Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bij-
eenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd.

Doelgroep  
Kinderartsen, logopedisten, (kinder)
fysiotherapeuten, AVG-artsen, KNO- 
artsen, oogartsen, orthoptisten, 
revalidatieartsen, (kinder)orthopeden, 
diëtisten, orthopedagogen, GZ-
psychologen, gedragskundigen en 
andere zorgprofessionals die steeds 
vaker te maken krijgen met cliënten 
met Down Syndroom. Ouders worden 
uitgenodigd om met hun team van 
minimaal 3 zorgprofessionals naar het 
symposium te komen.

Accreditatie 
Aangevraagd bij NVK, NIP/NVO, 
ADAP (paramedici), KNGF (register 
algemeen fysiotherapeut en 
kinderfysiotherapeut). Bij voldoende 
belangstelling uit een discipline zal 
accreditatie worden aangevraagd. 
Geneeskundig specialisten kunnen 
hun accreditatiepunten verkrijgen 
via de regeling ‘25% geaccrediteerde 
nascholing buiten het eigen vakgebied’. 

Datum en locatie  
Dinsdag 21 maart 2017
CineMec
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE Ede (betaald parkeren)

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Programmacommissie
Drs. R.D. Lamberts • directeur, Stichting Down Syndroom,
Meppel
Dr. M.E. Weijerman • kinderarts, Alrijne Ziekenhuis, 
Leiderdorp 
J. Schotman • kinderfysiotherapeut, Zorggroep Almere, 
Almere
M. Klessens • logopedist, Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein
Drs. J.T.M. Otten • programmamaker SCEM

Voorzitter en sprekers
Drs. J.H.J.M. Bessems • kinderorthopedisch chirurg, 
Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam
Dr. C.J.M. Broers • kinderarts, VUmc, Amsterdam
Dr. K. de Corte • orthopedagoog, Den Dries, Evergem
Dr. P.M.A.J. Geomini • gynaecoloog, Máxima Medisch 
Centrum, Veldhoven
H. de Haan • VIM, De Bilt
R. Hildesheim • Circus Caps, Veghel
Drs. R.D. Lamberts • directeur, Stichting Down Syndroom,
Meppel
J. Maas • pedagogisch werker, Stichting Oro, Helmond
J.W. Roseboom • dagvoorzitter, trainer, spreker, coach 
en programmamaker, Culemborg
J. Veen • diëtist, Expertisecentrum Advisium,
’s Heerenloo zorggroep, Ede
A.E. Vriends • logopedist, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
Dr. M.E. Weijerman • kinderarts, Alrijne Ziekenhuis, 
Leiderdorp 


