
De PNAE-vergadering die twee keer per 
jaar in een Europees land wordt gehouden,
vindt voorafgaand plaats aan het PNAE-
congres. Deze keer vond het in Athene 
plaats. Behalve informatie over de voorbe-
reidingen van het congres, werden enkele 
andere belangrijke thema’s besproken. 

Dit waren onder andere het waarborgen 
van veiligheid voor kinderen en jong 
volwassenen, privacy bij overdrachten 
en documentatie van kinderen en hun 
families binnen de gezondheidszorg. Deze 
bespreking toonde de grote verschillen aan 
tussen de Noord-Europese  en de Zuid-Eu-

ropese landen. Een werkgroep gaat de 
verschillen in kaart brengen. 

Project couveuse 
De aanwezigen werden geïnformeerd over 
het grote project van de Europese Foun-
dation For the Care of Newborn Infants 

(EFCNI). In 2014 werd dit project door de 
Duitse Ouder Vereniging voor Couveuse 
kinderen geïnitieerd en aan het Europese 
Parlement aangeboden. Eind 2018 is het 
project afgerond.  
Het unieke aspect van dit project is de 
nauwe samenwerking tussen 220 ouders 
en professionals uit maar liefst 35 landen. 
Gezamenlijk worden 100 referentiestan-
daarden ontwikkeld om de zorg van de 
pasgeborene en hun families binnen Europa 
te verbeteren. Meer informatie over dit 
project is te vinden op www.EFCNI.org en 
www.newborn-health-standards.org. 

Toekomst PNAE
Het merendeel van de vergadering werd 
besteed aan de voortgang van de PNAE
nu de huidige coördinator haar werkzaam-
heden niet kan voortzetten. Reden hiervan 
is dat de Royal College of Nursing (RCN) 
op dit moment onvoldoende middelen 
en mankracht bezitten om de PNAE te 
blijven ondersteunen zoals zij de laatste 
10 jaar deden. Gelukkig is er een opvolger 
gevonden. 
Alle PNAE-leden zijn afgevaardigden van 
hun nationale beroepsvereniging. Dit 
betekent dat reizen en het verrichten van 
werkzaamheden in eigen, vrijwillige tijd 
moet gebeuren. Iedereen herkent dat jon-
ge professionals minder snel bereid zijn dit 
te doen. Toch is Europese samenwerking 
binnen het vakgebied kinderverpleegkunde
belangrijk voor de toekomst van ons 
vak. Indien je na het lezen van dit artikel 
geïnspireerd bent om binnen de V&VN 
Kinderverpleegkunde, buiten de grenzen 
van Nederland actief te zijn neem dan 
contact op met de Fractie Internationale 
betrekkingen (FIB) via info@venvn.nl. 

4de PNAE-congres 
Het 4de PNAE-congres werd gehouden in 
de verpleegkundige faculteit van de Kapo-

distrian universiteit in Athene, Grieken-
land. Het congres was erg goed georgani-
seerd. Veel studenten werden ingezet om 
te helpen bij de organisatie, zoals die van 
de militaire academie die ook verpleegkun-
digen opleiden. 
De opkomst voor dit congres was groot 
met 359 participanten, inclusief voorzit-
ters, sprekers, kinderverpleegkundigen en 
studenten uit 27 verschillende landen. 
Het tweedaagse programma was goed ge-
vuld met 217 abstracts. Voor de drie beste 
papers van onderzoeken was 2.000 euro 
beschikbaar. 

Onze Griekse collega’s hadden naast het 
programmaboekje, studenten ingezet om 
een PNAE-congres app te ontwikkelen. 
Het voordeel is dat alle informatie die een 
deelnemer nodig heeft overzichtelijk voor-
handen is. Niet alleen de huisregels, agenda, 
en plattegrond maar ook alle E-posters en 
nieuwe informatie over veranderingen in 
het programma zijn direct zichtbaar. Het 
inloggen met deze app maakt communica-
tie tussen deelnemers en sprekers mogelijk. 
Posters kunnen online bezichtigd worden 
via http://epostersonline.com/pnae2018/. 

Migratie 
Het congres werd geopend door de presi-
dent van The Hellenic Nurses' Association, 
de Griekse Vereniging voor Verpleeg-
kundigen. De gastspreker was Annette 
Kennedy. Zij is president van de ‘Interna-
tional Council of Nurses’(ICN). Ze is als 
vroedvrouw in Ierland opgeleid. Kennedy 
gaf een toelichting over de impact van 
gezondheidssystemen in het land van 
herkomst en de gevolgen als verpleeg-
kundigen, op zoek naar betere werkzaam-
heden, migreren naar andere landen. 
Zij benadrukte hoe belangrijk het voor 
verpleegkundigen is om op te komen voor 
hun eigen vakgebied en vooral om hun 

stem te laten horen. Haar presentatie was 
erg indrukwekkend en inspirerend. 

Trauma
De inhoud van presentaties en E-posters 
varieerden van zorg voor de allerkleinsten 
tot aan de zorg voor jongvolwassenen 
binnen het buiten het ziekenhuis. Ruime 
aandacht kreeg family integrated care en 
de veranderingen die deze zorg vraagt van 
de kinderverpleegkundige zorg. Andere 
onderwerpen zoals pijnperceptie en pijn-
management, zorg aan kinderen met een 
chronische ziekte, vluchtelingkinderen en 
obesitas kwamen eveneens aan bod. 
Presentaties die indruk op ons maakten 
waren resultaten van enkele onderzoeken, 
zoals de gevolgen van onbehandelde trau-
matische stresssymptomen bij kinderen 
en adolescenten en de slopende gevolgen 
die dit kan hebben op de ontwikkeling 
met verhoogde risico's voor een verschei-
denheid aan lichamelijke en geestelijke 
stoornissen. 

Het belang van therapeutische interventies 
om posttraumatische stresssymptomen te 
verminderen werd benadrukt. Dit onder-
zoek kreeg ook de eerste prijs. 
Een ander interessant onderwerp was de 
invloed van darmmicroben van een zwan-
gere vrouw op haar ongeboren kind. Het 
blijkt dat kinderen die via een keizersnede 
geboren worden meer risico hebben op 
een hogere BMI op latere leeftijd. De tran-
sitie van voeding naar vast voedsel en het 
wennen aan diverse groenten blijkt een 
determinant voor de verdere ontwikkeling 
van de darmen van het kind. Uiteindelijk 
een goed PNAE-congres waar met tevreden-
heid op teruggekeken kan worden. 
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