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Borstvoeding op z’n Best
Het borstvoedingssymposium dat iedere
twee jaar wordt georganiseerd door het
IJsselland Ziekenhuis

Adres:

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle a/d IJssel
Tel.nr. 010 - 258 5000
Voor meer informatie:
www.ysl.nl

Buitenpolikliniek Nesselande
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Tel.nr. 010 - 258 5700

Buitenpolikliniek Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen a/d IJssel
Tel.nr. 010 - 258 3400

Borstvoeding:
niet altijd vanzelfsprekend
15 oktober 2015

Locatie

BCN Rotterdam
Barbizonlaan 25
2908 MB Capelle aan den IJssel
Voor routebeschrijving
zie www.bcn.nl

Symposium

Inschrijving

Programma

Wij zijn erg blij u te kunnen uitnodigen voor het zesde IJsselland
borstvoedingssymposium. Sinds 2004 is het IJsselland Ziekenhuis
Baby Friendly Hospital. Dagelijks ervaren wij de voldoening van het
begeleiden van ouders en kinderen bij borstvoeding. Regelmatig
worden wij echter ook geconfronteerd met de problemen die
hierbij kunnen ontstaan. Kennis, zowel bij ouders als bij zorg
verleners, is het instrument om deze problemen te voorkomen en
op te lossen. De informatie, die de sprekers u op dit interessante
symposium zullen brengen, zal uw kennis zeker vergroten.

U kunt zich op twee manieren inschrijven, namelijk via de website
van het IJsselland Ziekenhuis www.ysl.nl of door het opsturen van
de bijgevoegde antwoordkaart.

9.00 uur Inschrijving en ontvangst met koffie/thee
9.30
Opening en welkom
dr. Joke Boonstra, Lid Raad van Bestuur, IJsselland Ziekenhuis
9.45
Prematuren met vervroegd ontslag met sondevoeding thuis
Resultaten van twee jaar ervaring in een algemeen ziekenhuis.
dr. Ruben Boogaard, kinderarts en Christine Smit, MANP, IBCLC
10.15
Wegen voor en na de borstvoeding
In het IJsselland Ziekenhuis werd onderzoek gedaan naar de
betrouwbaarheid van testwegen. De resultaten van dit
onderzoek willen wij graag met u delen.
Christine Smit, MANP, IBCLC
10.45
Veilig huid op huid contact; óók op de OK
In deze presentatie vertellen wij u meer over het proces dat
is doorlopen om te komen tot veilig huid op huid contact
op de OK.
Maaike de Leeuw, IBCLC en student Master KGW en
Anne-Marie Louwerse, NICU verpleegkundige
11.15
Pauze
11.45
Psychiatrie, psychofarmaca en lactatie
De belangrijkste psychiatrische ziektebeelden tijdens de
zwangerschap en postpartum zullen aan de orde komen en
het psychofarmaca gebruik hierbij.
Sascha Kats, psychiater, Praktijk voor zwangerschap en
psychiatrie.
12.30
Bevallingstrauma en borstvoedingsdrama
Wat is de invloed van een traumatische bevallingservaring
of opname/zorgen om de pasgeborene op het geven van
borstvoeding?
Diana Koster, VrouwenCoach & Verloskundige (n.p.)
13.15
Lunch
14.15
Special needs bij schisis
In deze presentatie wordt uitgelegd welke specifieke zorg
nodig is bij kinderen met schisis.

Het symposium is voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft
met moeders die borstvoeding geven en kinderen die borstvoeding
krijgen, zoals kinderartsen, gynaecologen, consultatiebureau
artsen, verloskundigen, huisartsen, lactatiekundigen, verpleeg
kundigen met het aandachtsgebied ouder en kindzorg en de
contactpersonen van de borstvoedingzelfhulpgroepen.
Voor gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen, lactatiekundigen
en artsen jeugdgezondheidszorg wordt accreditatie aangevraagd.
Wij hopen u op 15 oktober te mogen verwelkomen!
Werkgroep Borstvoeding IJsselland Ziekenhuis

De kosten voor het symposium bedragen € 95,- inclusief koffie,
thee en lunch.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een
bevestiging met factuur. Het inschrijfgeld moet binnen 14 dagen na
factuurdatum worden voldaan onder vermelding van het
factuurnummer.
De ontvangen bevestiging dient tevens als toegangsbewijs.
Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Wij raden u
dan ook aan zich tijdig in te schrijven. De deelnemerslijst wordt
samengesteld op volgorde van binnenkomst.
Kijk voor aanvullende
www.ysl.nl.
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Het BCN Rotterdam beschikt over een transfer service voor mensen
die met het openbaar vervoer komen. Vanaf de bushaltes van het
station Rotterdam Alexander kunt u gebruik maken van de Station
Hopper service naar het BCN en vice versa. Als u gebruik wilt maken
van deze gratis service kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Inschrijving
14.45

15.15
15.45

16.15

Mariska van Veen-van der Hoek, Verpleegkundig Specialist
Schisisteam ErasmusMC-Sophia
Keuzesessie 1: Anders dan verwacht, en dan? Positioneren
en hanteren van de pasgeboren zuigeling
Tijdens deze presentatie zal informatie gegeven worden
over dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden, oppakken
en het geven van borstvoeding bij onder andere
prematuren en baby’s met een aangeboren afwijking.
Patricia Hoogerwerf, kinderfysiotherapeut
Keuzesessie 2: Jonge moeders en borstvoeding
Jarna is jong moeder geworden. Ze vertelt over haar
ervaring met het geven van borstvoeding als hele jonge
moeder.
Jarna Jelles, ervaringsdeskundige en student
Pauze
Keuzesessie 1: Bevallings- & geboortetrauma en
borstvoedingsdrama – casuïstiek
In deze korte workshop wordt aan de hand van ingebrachte
casuïstiek geoefend met coachingstechnieken.
Diana Koster, VrouwenCoach & Verloskundige (n.p.)
(casus graag aanleveren bij Dosha Sijens dsijens@ysl.nl voor
eind september)
Keuzesessie 2:
Social Media: hulp of hinderpaal bij begeleiding bij
borstvoeding?
In deze interactieve workshop krijgt u informatie over hoe u
social media in kunt zetten bij de begeleiding van vrouwen
die borstvoeding geven.
Caroline Kruger, jurist, lactatiekundige en Social Media
gebruiker
Afsluiting

Voorletters:_ ____________________ Voornaam:_________________________________

Tussenvoegsel:_ ________________ Achternaam:_ _____________________________
Titel:_ ___________________________________________________________________________
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schrijft zich in voor het symposium “Borstvoeding op z’n Best” dat op donderdag 15 oktober 2015 wordt georganiseerd in het BCN Rotterdam te Capelle aan
den IJssel en verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

Betaling geschiedt door:
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