Kindergeneeskunde in tijden van Corona

72e Herhalingscursus Kindergeneeskunde
Texel: 27 – 29 september 2021
In Amsterdam is een traditie opgebouwd in de nascholing voor
kinderartsen. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC,
locaties VUmc en AMC, organiseert de kinderartsen-nascholing
in de ‘Cornelia de Lange cyclus’.
Cornelia de Lange (1871-1950) was de eerste vrouwelijke
hoogleraar kindergeneeskunde. Zij richtte in het Emma
Kinderziekenhuis de eerste zuigelingenafdeling van ons land op.

Herhalingscursus Kindergeneeskunde 2021
‘Kindergeneeskunde in tijden van Corona’ is nu de titel van onze jaarlijkse cursus, die
we enkele malen vanwege de coronamaatregelen moesten verplaatsen. Met een
verscheidenheid aan ‘outside the box’ interessante en relevante onderwerpen. Volledig
gebaseerd op de input van de regionale kinderartsen is het programma samengesteld.
Op Texel, zodat je er ook echt even uit bent, in een andere omgeving met en van
elkaar leren.
Tijdens deze nascholingsdagen van maandag 27 t/m woensdag 29 september 2021
komen recente ontwikkelingen in de infectiologie aan bod met ‘state of the art’
virologie, Lyme en vaccinologie. Laat je hierbij verrassen door een workshop met
acteurs. Op veler verzoek is er ook weer aandacht voor agressief gedrag bij
adolescenten en komen er in carrousel-stijl drie psychiatrische beelden voorbij die op
de afdeling en in de spreekkamer relevant en toepasbaar zijn.
Ook denken we aan de psychosociale gevolgen van corona bij kinderen en jongeren.
In het blok ‘acute geneeskunde’ richten we ons op het abdomen met naast de acute
buik ook aandacht voor urologische en gynaecologische problematiek. We zullen dan in
kleine groepen met ‘question & answer’ je kennis bestendigen of bijspijkeren.
Ten slotte hebben we, in navolging op onze cursus twee jaar geleden, voldaan aan de
vraag om in te gaan op procedurele pijnstilling, zowel heel praktisch als theoretisch
met ook aandacht voor psycho-emotionele aspecten van pijn en pijnstilling.
Na deze nascholing ben je echt weer bijgeschoold, niet op één thema, maar op een
heel scala van problemen die je kunt tegenkomen.

Prof. dr. Hans van Goudoever,

Dr. Martijn van der Kuip,

Hoofd Emma Kinderziekenhuis

Voorzitter commissie Herhalingscursus

Amsterdam UMC

Kindergeneeskunde Amsterdam UMC

Dagprogramma Herhalingscursus 2021
Maandag 27 september 2021, 11.00 – 19.00 uur
Thema: Vaccinatie en infectie
• Ontwikkelingen in de infectiologie ‘state of the art’ virologie, Lyme en vaccinologie
• Meningokokken W-vaccinatie bij tieners
• Hoe ga je om met ouders die hun kind niet willen laten vaccineren?

Dinsdag 28 september 2021, 09.00 – 19.00 uur
Thema: ‘Inside the brain’
• Aandacht voor agressief gedrag bij adolescenten
• Jongeren met psychose en delier, tics en slaapstoornissen
Thema: Acute geneeskunde
• Naast de acute buik ook aandacht voor urologische en gynaecologische
problematiek

Woensdag 29 september 2021, 09.00 – 14.00 uur
Thema: Pijn
• Procedurele pijnstilling en medicatiegebruik
• Psycho-emotionele aspecten van pijn en pijnstilling
Voorafgaand aan de cursus ontvang je via de mail een gedetailleerd programmaoverzicht.

Cursusvoorzitter
Dr. M. van der Kuip, kinderarts-infectioloog-immunoloog, Amsterdam UMC
Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Nutricia Early Life Nutrition

Praktische informatie
Datum en plaats
27 t/m 29 september 2021 (maandag t/m woensdag)
Grand Hotel Opduin, Ruyslaan 22, 1796 AD De Koog, Texel
Tel. 0222 317445 / www.opduin.nl
Informatie over de boottijden is te vinden op www.teso.nl
Deelname en kosten
De cursuskosten zijn € 900,- inclusief 2 overnachtingen, 2x luxe ontbijtbuffet, 3 uitgebreide
broodlunches en 2 diners.
Inschrijven
Schrijf je in via een mail aan a.vantslot@amsterdamumc.nl, waarin je aangeeft te willen
deelnemen en met vermelding van je voor- en achternaam, ziekenhuis, privéadres en
telefoonnummer. Inschrijven kan tot 14 juni 2021. Er kunnen maximaal 40 cursisten
deelnemen. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus meld je snel aan.
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. De factuur volgt later, na sluitingsdatum
inschrijving.
Accreditatie
De NVK heeft 16 accreditatiepunten toegekend. Deze worden door ons verwerkt in GAIA.
Sociaal programma
Tijdens de cursus dineren we op maandagavond in Grand Hotel Opduin en op dinsdagavond
is er een barbecue in Strandpaviljoen Paal 17.
Extra nachten boeken Grand Hotel Opduin
Het is mogelijk om je verblijf in Grand Hotel Opduin op eigen kosten te verlengen. Deze
reservering dien je zelf te maken met het hotel.
Contact
Angela van ‘t Slot, cursuscoördinator
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC
Tel. 06 12111672, a.vantslot@amsterdamumc.nl
www.amc.nl/herhalingscursustexel

