Studiedag

Ondervoede kinderen voor het voe(d)tlicht
behandeling van kinderen met ondervoeding/groeiachterstand
In Nederland is ongeveer 10% van de kinderen bij opname in het ziekenhuis ondervoed. Tijdens
opname neemt het aantal kinderen met ondervoeding toe en ligt de prevalentie van ondervoeding
rond de 19%. Met een gemiddelde ligduur van 3-5 dagen is duidelijk dat een behandeling rond
ondervoeding niet afgerond is na een ziekenhuisopname. Soms is een behandeling nog niet eens
echt gestart. Hier zijn mogelijkheden voor (kinder)diëtisten in de eerstelijn om deze kinderen te
begeleiden.
Daarom organiseert het Netwerk eerstelijns Kinder Diëtisten (NKD) een studiedag met als thema de
begeleiding van kinderen met ondervoeding/groeiachterstand. Deze scholing is specifiek ontwikkeld
voor eerstelijns (kinder)diëtisten. Na afloop van de studiedag bent u als (kinder)diëtist beter
toegerust om een kind met deze problematiek te begeleiden. De casuïstiek in de middag zal zich
vooral focussen op kinderen ouder dan 1 jaar.

Praktische informatie
Datum:

15 september 2015

Locatie:

Eenhoorn Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Accreditatie:

In aanvraag bij ADAP

Voorbereiding:

Bestudering van literatuur en een casus (± 4 uur)

Inschrijving:

U kunt zich voor deze studiedag inschrijven door het inschrijfformulier
ingevuld per mail te retourneren naar scholing@stoarm.nl. Na inschrijving
ontvangt u een bevestigingsmail en factuur voor het verschuldigde
inschrijfgeld. Het inschrijfbedrag is €189,- (NKD lid) en €209,- (geen NKD
lid). Deadline voor inschrijving is 1 september i.v.m. voorbereiding van het
huiswerk. Het aantal deelnemers aan deze scholing is gelimiteerd om een
goede interactie te waarborgen.

Voor meer informatie: Stoarm realiseert/Geke Zandringa, scholing@stoarm.nl
015-2630303 / 06-54942427

Programma

Ondervoede kinderen voor het voe(d)tlicht
behandeling van kinderen met ondervoeding/groeiachterstand

9.00-9.15

Registratie en ontvangst met koffie en thee

Dagvoorzitter: Ingrid Mimpen, vice voorzitter NKD, eigenaar kinderdiëtistenpraktijk
Voeding & Zo Rotterdam
09.15 uur

Welkom en inleiding door de dagvoorzitter

09.30 uur

Groei- en voedingsproblemen bij kinderen
Groeicurves en casuistiek
Dr. Anemone van den Berg,kinderarts MDL, Juliana
kinderziekenhuis/HagaZiekenhuis, Den Haag, Stuurgroep Ondervoeding sectie
kinderen

10.30 uur

Koffie/thee pauze

11.00 uur

Ondervoeding bij kinderen, hoe pak je dit aan?
Rekenen begint met een visie
Liesbeth de Jong, diëtist Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, Utrecht

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Een peuter met selectief eetgedrag en onvoldoende groei, en dan? (casuistiek)
Aandacht voor energieverrijking en opvoedadviezen
Ir Brenda Glas, voedingskundige/kinderdiëtist, Brenda Glas, Consultancy in
kindervoeding, Bleiswijk/Bergschenhoek, Voorzitter NKD

14.30 uur

Rol en werkwijze van het facilitair bedrijf
Sorgente, Houten

15.00 uur

Koffie/thee pauze

15.30 uur

Kind met ADHD en afbuigende groei (casuistiek)
Tessa Kingma, (kinder)diëtist , Voedingsbureau HAP, Schiedam, Stuurgroep
Ondervoeding sectie kinderen

16.30 uur

Take Home Message dagvoorzitter

NB: Bewust is er van uit de NKD voor gekozen om de focus tijdens de middag te leggen bij kinderen ouder dan
1 jaar.

