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In samenwerking met Sponsors
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Donderdag 6 oktober 2011

15.00 uur - 21.30 uur

Flevoziekenhuis Almere

Het Flevoziekenhuis en de Werkgroep Borstvoeding Flevoland organiseren 

in samen werking met Zorggroep Almere op donderdag 6 oktober 2011 

het symposium:

‘Borstvoeding verbindt’

Het symposium biedt een informatief en actueel programma, met verschillende 

workshops en drie hoofdsprekers. Uit Engeland komt neonatoloog dr. Martin Ward Platt. 

Hij houdt een presentatie over borstvoeding en lage bloedsuikers bij baby’s. 

Andere sprekers zijn kinderarts/neonatoloog dr. Frank Schuerman en senior 

verpleegkundige Anouk van der Lee van het Flevoziekenhuis. Zij houden een lezing over 

hyperbilirubinaemie (geelzucht). U heeft de mogelijkheid in de pauze de ‘kraammarkt’ 

in de Binnenstraat van het Flevoziekenhuis te bezoeken. De avond wordt afgesloten met 

een netwerkborrel. 

Dit symposium is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij borstvoeding: 

lactatiekundigen, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundige jeugdgezondheids-

zorg, verpleegkundig specialisten JGZ, kinder- en kraamverpleegkundigen, gynaecologen, 

huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, doula’s en docenten zwangerschapseducatie. 
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Lezingen 

Borstvoeding en lage bloedsuiker (Engelstalige lezing)

Pasgeboren baby’s krijgen te maken met het wegvallen van de placenta en het feit dat 

moedermelk niet meteen volop beschikbaar is. Voor de meeste kinderen levert dat weinig 

problemen op, maar we moeten vaststellen welke baby’s wel ‘brandstof’ tekort komen. 

Deze lezing gaat in op de normale fysiologie, veilige glucosewaarden, de rol van 

hormonen en de situaties waarin vraag een aanbod van glucose afwijkend zijn. 

Bovendien worden ideeën aangedragen voor een beter voedingsbeleid kort na de geboorte. 

dr. Martin Ward Platt, consultant pediatrician and reader in neonatal and pediatric medicine. 

Works for Royal Victoria Infirmary, Newcastle, UK.

Hyperbillirubinaemie

In de richtlijn “hyperbillirubinaemie” van de Nederlandse Vereniging van 

Kindergeneeskunde staat dat borstvoeding een risicofactor is voor het ontstaan van 

hyperbillirubinaemie (icterus of geelzucht). Onder andere door onvoldoende 

voedingsinname in de eerste levensdagen. Daarom is het zaak bij borstgevoede kinderen 

die een geelzucht ontwikkelen extra alert te zijn op voldoende voedingsinname. 

dr. Frank Schuerman, kinderarts/neonatoloog en Anouk van der Lee, senior verpleegkundige 

neonatologie in het Flevoziekenhuis Almere. 
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Workshops

Een te kort tongriempje: knippen of niet?: 

Een te kort tongriempje kan een negatieve invloed hebben op het geven van borstvoeding. 

De lactatiekundige zal de invloed van de tong op het geven van borstvoeding bespreken 

en zal de verschillende soorten aan bod laten komen. 

Mevr. A. Mulder, Lactatiekundige IBCLC AGT Almelo. 

Drinktechniek: 

Een workshop over de ontwikkeling van de mondmotoriek, het leren zuigen van een baby 

en de zin en onzin van zuigverwarring.

Mevr. K. Toom, logopediste, logopediepraktijk Toon en K. Bischoff, verpleegkundig specialist 

jeugdgezondheidszorg en lactatiekundige IBCLC Zorggroep Almere.

Kolven met de hand: 

Bij problemen met borstvoeding is handkolven, vooral de eerste dagen, een goed alternatief. 

Deze workshop laat alle technieken zien om de borst effectief en frequent te legen. 

Mevr. N. van Wengerden, lactatiekundige IBCLC TSN-kraamzorg. 

Kolf materialen en kolven: 

Tijdens de kolfworkshop wordt het geheugen weer opgefrist. Welke kolven zijn er op dit 

moment verkrijgbaar? Wat zijn de verschillen? Wanneer gebruik je nu welke kolf?

Mevr. I.G.A de Beer, lactatiekundige IBCLC Borstvoedingscentrum Almere. 
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Van huid op huid naar biological nurturing: 

‘Het eerste contact tussen ouders en pasgeborene is van fundamenteel belang. 

Biological Nurturing geeft nieuwe inzichten voor zowel 1e en 2e lijn professionals.’ 

Mevr. L. Wagenaars, neonatologie-verpleegkundige en lactatiekundige IBCLC, 

Flevoziekenhuis. Mevr. J. Advocaat lactatiekundige, IBCLC en kraamverzorgende, 

Flevoziekenhuis. Mevr. A. van Kerkhof, verpleegkundige jeugdgezondheidszorg en 

lactatiekundige IBCLC, Zorggroep Almere.  

Vrijwilligers: “hoe maak ik werk van vuistregel 10”: 

Waar staan de vrijwilligersorganisaties La Leche League en Vereniging Borstvoeding Natuurlijk 

in de zorgketen? Krijg inzicht in de mogelijkheden die de organisaties bieden voor ouders 

en ontdek hoeveel maatschappelijk belang zij vertegenwoordigen.

Mariët Ruhl, contactpersoon bij de VBN en Ellen Leerentveld, oud-contactpersoon VBN, 

lactatiekundige IBCLC en kindertolk volgens methode ‘het Fluisterkind’.
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programma-overzicht
Programma groep A

Tijd  Agenda onderdeel

Ronde 1
15.00- 15.30  Ontvangst en inschrijving

15.30- 16.00   Openingswoord en een kennistoets 

Mevr. Simone Volbeda (dagvoorzitter), trainer en oud 

verpleegkundige en beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg 

bij Zorggroep Almere. 

16.00- 17.00   Borstvoeding en lage bloedsuikers 

dr. Martin Platt, consultant pediatrician and reader in neonatal 

and pediatric medicine. Works for Royal Victoria Infirmary, 

Newcastle, UK.

17.15- 18.15   Hyperbillirubinaemie (geelzucht)

dr. Frank Schuerman, kinderarts/neonatoloog en 

Anouk van der Lee, senior verpleegkundige neonatologie 

in het Flevoziekenhuis Almere. 

18.15- 19.00   Buffet 

Ronde 2
Parallelsessies

19.00- 19.45   Workshop 1 

19.45- 20.30  Workshop 2

20.45- 21.30  Workshop 3

21.30- 21.45   Afronding en antwoorden kennistoets 

21.45- 22.15  Netwerkborrel
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Programma groep B

Tijd  Agenda onderdeel

Ronde 1
15.00- 15.30  Ontvangst en inschrijving    

15.30- 16.00   Openingswoord en een kennistoets 

Mevr. Kitty Stoltenborg, coach, trainer, mediator en oud 

verpleegkundige bij Zorggroep Almere.

Parallelsessies

16.00- 16.45   Workshop 1

17.00- 17.45  Workshop 2

17.45- 18.30  Workshop 3  

18.30- 19.15  Buffet 

Ronde 2
19.15- 20.15   Borstvoeding en lage bloedsuikers 

dr. Martin Platt, consultant pediatrician and reader in 

neonatal and pediatric medicine. Works for Royal Victoria 

Infirmary, Newcastle, UK.

20.30- 21.30   Hyperbillirubinaemie (geelzucht)

dr. Frank Schuerman, kinderarts/neonatoloog en 

Anouk van der Lee, senior verpleegkundige neonatologie 

in het Flevoziekenhuis Almere. 

21.30- 21.45   Afronding en antwoorden kennistoets 

21.45- 22.15  Netwerkborrel

programma-overzicht
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Datum & tijd 
Donderdag 6 oktober 2011 van 15.00 uur tot 21.30 uur.

Locatie 

Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere.

Vervoer 

Het Flevoziekenhuis ligt in het centrum van Almere Stad, tussen het Stadhuis en 

het Weerwater. Voor de hoofdingang is een bushalte van lijn 5, 6 en 7. Bij het nabij 

gelegen Stadhuisplein is een bushalte van lijn 1, 3 en 4. 

Vanaf NS-station Almere Centrum is het circa 10 minuten lopen richting het centrum,

via het Stationsplein, de Stationstraat en rechtdoor langs het Stadhuis. 

Ook is er voldoende parkeergelegenheid in de Hospitaalgarage (betaald parkeren). 

Accreditatie 

Accreditatie (5 punten) wordt aangevraagd voor lactatiekundigen, verloskundigen, 

jeugdartsen en verpleegkundig specialisten. 

Kosten/Inschrijfgeld 
De kosten zijn per deelnemer €50,- exclusief btw. De prijs in inclusief congrestas, 

koffie/thee en lunch. U ontvangt een factuur na inschrijving.

Inschrijfprocedure
Inschrijven is mogelijk op www.borstvoedingverbindt.nl tot 15 september 2011. 

Tevens kunt u een mail sturen naar symposium@flevoziekenhuis.nl, met daarin duidelijk 

de vermelding van uw naam, adresgegevens, functie, werkgever en workshop voorkeur. 

Bij het inschrijven geeft u aan welke workshops uw voorkeur hebben. Het is daarbij 
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belangrijk dat u drie keuzes aangeeft. Het is mogelijk dat u niet bij de door u gekozen 

workshop terecht komt, door het beperkte aantal plekken dat beschikbaar is per 

workshop. Alle aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst en betaling verwerkt. 

Annulering 
Annulering is niet mogelijk, wel kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. 

U wordt verzocht om de naam van de vervanger zo snel mogelijk door te geven 

aan de organisatie. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Secretariaat afdeling Communicatie, 

tel. (036) 868 98 97 of e-mail: symposium@flevoziekenhuis.nl en op de website: 

www.borstvoedingverbindt.nl

In samenwerking met Sponsors
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