organisatie

via www.vvoc.be vóór 31 oktober 2017.
Inschrijving is pas definitief na storting van
het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
BE91 0011 6521 0476 met vermelding
“studiedag + naam deelnemer”.
De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt
de volgorde van inschrijving.

VVOC Vlaamse Vereniging voor Ouders van
Couveusekinderen
De VVOC behartigt de belangen van couveusekinderen en hun ouders en wenst informatie
samen te brengen en te verspreiden. In België
wordt 8% van de kinderen te vroeg geboren.
Samen met andere ernstig zieke baby’s vormen
zij een zeer grote groep kinderen die het leven
start in een couveuse. Ondanks dit grote aantal
is het specifieke van deze situatie weinig gekend
bij het grote publiek. Daarom verschaft de VVOC
ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden
informatie over de wereld van couveusekinderen
en hun gezin. Ook op facebook is een infopagina
en een gespreksgroep voor ouders te vinden.
We hopen dat ouders hieruit steun kunnen
putten en anderen er het nodige vinden om het
eigene van deze situatie beter te begrijpen.

attest
Accreditering voor artsen en vroedvrouwen
werd aangevraagd.

locatie
Hotel Park-Inn, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven
Het hotel bevindt zich aan het station Leuven
Centraal en is bereikbaar via een voetgangersbrug. Er is een ondergrondse parking van
het station. Ingang op 200m voor het hotel.

meer info

www.vvoc.be
contact@vvoc.be

prijs
60 euro
40 euro voor ouders en studenten
broodlunch inbegrepen (12u tot 12u50)

Deze studiedag werd mede mogelijk gemaakt door

Met dank aan
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Samen lukt het beter
Ouderparticipatie op neonatologie
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Samen lukt het beter

Ouderparticipatie op neonatologie
vrijdag 17 november 2017 • Leuven

sprekers

programma
12u-13u00
Registratie en lunch
13u00-13u15
Welkomstwoord

15u30-15u50
‘I don’t want to miss a thing’
Dr. Claudia Coolen en Veronique Chef
(Jessa Ziekenhuis, Hasselt)

13u15-13u30
Introductie
Mieke Walraevens (Adjunct-kabinetschef)

15u50-16u10
‘(On?) Zin van terug-transfert naar N*’
Dr Ethel Balemans (AZ Groeninge Kortrijk)

13u30-14u30
‘The Close Collaboration with Parents training
program increases NICU staff’s skills to support
parenting and parent-infant bonding’
Siw Hellsten (Pori, Finland)

16u10 - 16u30
‘Instructies voor ouders ter ondersteuning van
de motorische ontwikkeling van hun baby’
Sofie Vuylsteke
(UZ Leuven, Nidcap Professional/Bobath)
Nathalie De Beukelaer (UZ Leuven)

14.30-15u
‘Familiegerichte zorg in de neonatale intensieve
zorgen afdeling’
Dr. Anne Debeer (UZ Leuven)
15u -15u30
Pauze

16u30-16u50
‘En dan ben je plots grote broer of zus’
Sarah Wellens (NICU en N* Sint- Augustinus en
N* van Sint-Vincentius)
16u50-17u10
‘Koala care project:
Altijd samen vanaf het prille begin!’
Dr Givron Patrice en Katrien Vanherck (AZ Mol)
17u10-17u30
Slotwoord

Mieke Walraevens
Adjunct-kabinetschef - Minister Van Volksgezondheid Maggie De Block
Siw Hellsten
Nurse at the intensive care unit at Satakunnan
keskussairaala in Pori, Finland and mentor nurse
in the Close Collaboration program in Trondheim,
Norway
Dr Anne Debeer
Neonatoloog, UZ Leuven
Dr. Claudia Coolen
Kinderarts, Jessa ziekenhuis, Hasselt
Veronique Chef
Adjunct-hoofdverpleegkundige van de neonatale
zorgeenheid, Jessa Ziekenhuis, Hasselt
Dr Ethel Balemans
Kinderarts-neonatoloog, AZ Groeninge Kortrijk
Sofie Vuylsteke
Kinesitherapeute neonatologie UZ Leuven ,
Nidcap Professional/Bobath
Nathalie De Beukelaer
Kinesitherapeute pediatrie UZ Leuven
Sarah Wellens
Kinderpsychologe en psychodynamisch kindertherapeute, NICU en N* Sint-Augustinus en
N* Sint-Vincentius.
Dr Givron Patrice
Pediater, AZ Mol
Katrien Vanherck
Eerste verantwoordelijke neonatologie, AZ Mol

