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De Balans van de Elementen staat centraal tijdens het 
Multidisciplinair Symposium Down Syndroom. Hoe 
kan de ketenzorg inspelen op alle elementen die van 
invloed zijn op het optimaal functioneren van een 
cliënt met Down Syndroom (DS)? Hoe goed kennen 
we de andere zorgprofessionals uit de keten? En wat 
weten we eigenlijk van elkaars behandelplan? Wat 
kunnen we nog leren van de zienswijzen van andere 
disciplines? Uiteindelijk willen we toch allemaal de 
beste zorg leveren. Tijdens het symposium wordt op 
een laagdrempelige manier de mogelijkheid geboden 
om andere zorgprofessionals uit de regio te ontmoeten 
en kennis met elkaar te delen.

We behandelen diverse medische onderwerpen 
vanuit uiteenlopende perspectieven. Wat is de 
beste aanpak bij longproblemen? Wat zijn de laatste 
inzichten over voeding? Hoe gaan we om met 
hypermobiliteit? Daarnaast besteden we uitvoerig 
aandacht aan de interactie met een kind met DS. 
Wat weten we over de pijnbeleving bij kinderen met 
DS? Hoe krijgen we aandacht en hoe spreken we 
eigenlijk kinderen aan met DS? Wat weten we over 
de verschillende temperamenten en hoe kunnen we 
die als zorgprofessional/ouder positief beïnvloeden? 
We maken meer ethische zaken bespreekbaar. Hoe 
gaan we om met seksualiteit en anticonceptie? En 
ten slotte geven we meer handvatten over de transitie 
van de jeugdzorg. Bij welk loket moeten we zijn? 
Wij zijn vereerd dat Esther de Vries (sinds begin dit 
jaar Bijzonder Hoogleraar Ketenzorg met bijzondere 
aandacht voor downsyndroom) ons richting gaat geven 
in de complexe zorg rond Down Syndroom.

Kortom, een gevarieerd programma dat de diversiteit 
aan aspecten, de balans van de elementen, die het 
Down Syndroom kenmerken vanuit verschillende 
perspectieven uit de keten zal belichten. 

Graag verwelkomen wij u op 25 september in Ede.

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

“ Hoe goed kennen we de andere 
zorgprofessionals uit de keten?”



Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst

09.30 uur Welkom door dagvoorzitter 
• Piet-Hein Peeters

09.35 uur Samen maken we het verschil 
 • Regina Lamberts 
09.45 uur Wat is de beste aanpak bij longproblemen
 • Beatrijs Bloemers
10.10 uur Wat zijn de laatste inzichten over voeding?
 • Michel Weijerman
10.35 uur Hoe gaan we om met hypermobiliteit?
 • Peter Lauteslager

11.00 uur Koffiepauze 

11.30 uur Het meten en behandelen van pijn bij kinderen met Down Syndroom
 • Bram Valkenburg
11.55 uur Aandacht door aanspreken
 • Annelies Vriends

12.20 uur Lunchpauze

13.20 uur Voorlezen met gebaren!
 • Nienke Fluitman
13.40 uur Variatie in temperament bij kinderen met Down Syndroom
 • Sarah Depauw
14.00 uur  Voorbereiding op seksuele activiteit en preventie van ongewenste 

zwangerschap bij jongeren
 • Ineke van der Vlugt

14.30 uur Theepauze

14.50 uur Hoe kan de ketenzorg inspelen op alle elementen?
 • Esther de Vries
15.20 uur Elementen in transitie
 • Mieke van Leeuwen
15.50 uur Afsluiting en verrassend optreden van Dance Power

16.10 uur  Einde programma
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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):
€ 189,-  voor artsen
€ 149,-  voor paramedici en artsen i.o.
€ 75,-  voor ouders
€ 100,-  voor belangstellenden

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 bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met 
€ 30,- verhoogd.

Programmacommissie en sprekers
Drs. R.D. Lamberts • directeur, Stichting Down 
Syndroom, Meppel 
Dr. M.P.W. Weijerman • kinderarts, Alrijne Ziekenhuis, 
Leiderdorp 
J. Schotman • kinderfysiotherapeut, Zorggroep Almere
M. Klessens • preverbaal logopedist, Antonius 
Ziekenhuis, Nieuwegein
Drs. J.T.M. Otten • SCEM

Voorzitter en sprekers
Dr. B.L.P. Bloemers • anesthesioloog, AMC, Amsterdam 
Dr. S.W. De Pauw • post-doctoraal onderzoeker, 
Universiteit Gent
N.A.M. Fluitman • directeur/trainer, Wapperkids & 
Gebaren.nl, Utrecht
Dr. P.E.M. Lauteslager • manager Expertisecentrum 
Advisum ’s Heeren Loo, Ermelo
M. van Leeuwen • beleidsmedewerker jeugd, Ieder(in), 
Utrecht 
Drs. P.H. Peeters (voorzitter) • journalist, Nijmegen 
Dr. A.J. Valkenburg • arts/AOIS anesthesioloog, 
Erasmus MC, Rotterdam 
Drs. C.J.M. van der Vlugt • programmacoördinator, 
Rutgers WPF, Utrecht 
A.E. Vriends • logopedist, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond 
Prof.dr. E. de Vries • kinderarts-infectioloog/immuno-
loog, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch en Tilburg 
University, Tilburg

Doelgroep  
Kinderartsen, orthopedagogen, 
logopedisten, diëtisten, orthoptisten, 
(kinder)fysiotherapeuten, AVG-
artsen, KNO-artsen, oogartsen, 
revalidatieartsen, (kinder)orthopeden, 
GZ-psychologen, gedragskundigen 
en andere geïnteresseerde 
zorgprofessionals zijn van harte 
welkom. Ouders met hun team van 
minimaal 3 zorgprofessionals zijn 
eveneens uitgenodigd

Accreditatie 
Aangevraagd bij NVK, NVO, ADAP, 
KNGF. Bij voldoende belangstelling uit 
een discipline zal accreditatie worden 
aangevraagd 

Datum en locatie  
Vrijdag 25 september 2015
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM 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


