Uitnodiging
Symposium
‘Als je goed kijkt is er vaak meer’
Vroege herkenning en behandeling van bijkomende stoornissen
bij kinderen met auditieve/communicatieve beperkingen

Woensdag 22 september 2010
Corpus, Oegstgeest/Leiden

Programma
		

Dagvoorzitter Ria Bremer, presentatrice*

09.00  uur

Ontvangst en registratie

09.30  uur

Opening

		

Mark Hiddema, Regiodirecteur Kentalis Zorg Randstad Zuid

09.45 uur		

Vroege herkenning van bijkomende problemen vereist onderzoek

		

naar oorzaken van gehoorstoornissen

		

Anne Marie Oudesluys-Murphy, hoogleraar Sociale Pediatrie

		

Leids Universitair Medisch Centrum

10.15 uur		

Vroege herkenning van visuele problemen bij kinderen

		

met een gehoorstoornis

		

Marleen Janssen, hoogleraar orthopedagogiek met leeropdracht Congenitale

		

en Vroegverworven Doofblindheid Rijksuniversiteit Groningen

10.45 uur

Pauze

11.15 uur		

Cochleaire Implantatie bij meervoudig beperkte kinderen

		

Mieke Beers, klinisch linguïst AC en CI-team Leids Universitair Medisch Centrum

11.45 uur		

Vroege herkenning van bijkomende problemen

		

Visie van een ouder

12.15 uur

Lunch

13.15 uur		

Eerste ronde parallelsessies

14.30 uur

Wisselen met fris en versnapering

14.45 uur		

Tweede ronde parallelsessies

16.00 uur		

Als het mijn kind was………

		

door Martina Ens-Dokkum, Kinderarts Sociale Pediatrie Kentalis en

		

mede-opleider Sociale Pediatrie Leids Universitair Medisch Centrum

16.30 uur

Einde programma en aanvang receptie afscheid Martina Ens-Dokkum

		
		
		

*Ria Bremer is betrokken bij vele organisaties en projecten binnen de gezondheidszorg.
Ze zet zich op creatieve wijze in voor de belangen van mensen met een beperking.

Interactieve parallelsessies
Eerste Ronde
1. Psychosociale problemen en kwaliteit van leven bij kinderen
met een gehoor-/spraak-taal stoornis
2. Syndromen met spraak-taal stoornissen
3. Neurologische problemen en spraak-taal stoornissen
4. Herkenning van autisme bij kinderen met een spraak-taal stoornis
5. Communicatie onderzoek bij verstandelijke beperking

Tweede Ronde
1. Motorische problemen bij kinderen met een gehoor/spraak-taal stoornis
en implicaties voor behandeling
2. Psychiatrische problemen bij kinderen met een gehoor-/spraak-taal stoornis
3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
4. Medische Zorg voor dove mensen
5. Meertalige opvoeding van kinderen met een gehoor-/spraak-taal stoornis

Doel van het symposium
Met dit symposium beogen wij:
• de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen te verbeteren.
• samenwerking en afstemming tussen partners in de keten van
diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg en onderwijs rondom deze
kinderen en hun ouders.
• afscheid te nemen van Martina Ens-Dokkum in haar huidige functie
als kinderarts Koninklijke Kentalis wegens het bereiken van de 65-jarige
leeftijd.
Verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van risicokinderen
ligt haar na aan het hart. Zij hoopt dat u als ketenpartner rondom de
doelgroepen van Kentalis deelneemt aan het symposium en dat wij met
elkaar bijdragen aan het bereiken van dit ideaal.

Doelgroepen

Kinderartsen, JGZ-artsen, KNO-artsen, AVG-artsen, audiologen,
revalidatieartsen, kinderneurologen, genetici, gedragskundigen en beleidsmakers Zorg & Onderwijs, spraak-/taal- en communicatiedeskundigen,
andere professionals en geïnteresseerden.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor (1e lijns) Psychologen (NIP) • Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) • Nederlandse Vereniging
Orthopedagogen (NVO) Voor ieder die het symposium bijwoont is een
verklaring van aanwezigheid op aanvraag beschikbaar.

Aantal deelnemers
200 – 300 personen

Kosten

De deelname kosten bedragen € 85,= p.p.
Per deelnemer doneert Kentalis € 10,= aan oudleerling Sam Galesloot,
voor het schrijven van een boek over het hand-wang alfabet.
De bedragen zijn inclusief restauratieve voorzieningen en administratiekosten.

Receptie

Bent u niet in de gelegenheid om het symposium bij te wonen, maar wilt
u wel afscheid nemen van Martina Ens-Dokkum als kinderarts van Kentalis,
dan nodigen wij u van harte uit op de receptie. Aan het bijwonen van de
receptie zijn geen kosten verbonden.

Registratie

U kunt zich online voor het symposium en de receptie registreren via de
website www.kentalis.nl.
Uw voorkeur voor de parallelsessies kunt u daar kenbaar maken.
Registreren is mogelijk tot uiterlijk 15 september.
Er zijn NGT- en schrijftolken aanwezig.

Informatie

Koninklijke Kentalis, 073 55 88 489, kennisevenementen@kentalis.nl,
contactpersoon: Anja van der Donk, projectleider kennisevenementen.

www.kentalis.nl

