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Congres Kinderverpleegkunde verzet naar 4 oktober  

 

Het congres van V&VN Kinderverpleegkunde is verzet naar 

vrijdag 4 oktober 2019. Helaas kreeg de organisatie het 

symposium dat in maart zou plaatsvinden niet op tijd rond. Er 

is nu meer tijd om het congres tot een groter succes te maken. 

Centraal tijdens het congres op 4 oktober staat het 25-jarig 

jubileum kinderverpleegkunde. Via de website, Facebook en 

magazine wordt de inhoud bekend gemaakt. De locatie is het NBC Congrescentrum in 

Nieuwegein. Aanvang 9.00 uur en het duurt tot 17.00 uur. 

 

  

 

  

  

  

Vacature voor penningmeester  

 

Penningmeester Ronald Spits van V&VN Kinderverpleegkunde 

heeft aangegeven eind dit jaar te stoppen. Interesse? Het is 

vooral een bestuursfunctie waarin je samen met V&VN in 

Utrecht de financiële zaken op orde houdt. Voor meer 

informatie kun je mailen naar Ronald: spitsrl@gmail.com. 

 

 

 

  



  

  

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin  

 

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische 

aandoening en hun gezinnen hebben te maken met veel 

verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen 

ontwikkelden kenniscentrum Vilans en het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi) de Reflectietool Integrale zorg voor kind en 

gezin, een hulpmiddel om de zorg zo goed mogelijk te 

organiseren rond de behoeften van kind en gezin. 

 

  

 

  

  

  

Herziene richtlijn Inflammatoire darmziekten (IBD)  

 

Onder IBD, ofwel Inflammatory Bowel Disease, wordt verstaan 

de ziektebeelden Ziekte van Crohn (ZvC) en colitis ulcerosa 

(CU). Een derde groep zijn patiënten met colitis, waarbij 

ondanks volledige diagnostiek geen onderscheid gemaakt kan 

tussen ZvC en CU. Deze patiënten worden aangeduid met IBD-

unclassified (IBD-U), en worden behandeld zoals CU patiënten. 

De vorige richtlijn is van 2008. Klik hier voor de herziene 

richtlijn. 

 

  

 

  

  

  

* Vacature * Kom jij een proefrit maken?  

 

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland zorgen we niet alleen 

goed voor onze patiënten maar ook voor onze collega’s! Is 

jouw proefrit bij ons geslaagd? Dan bieden we jou o.a. een vast 

contract, een mooie reiskostenregeling en natuurlijk een fijn 

team waar je met open armen ontvangen wordt!  

En jouw APK? Die bestaat bij ons uit een vitaliteitscheck, 

stoelmassages, gezondheidsdagen, loopbaangesprekken en 

doorgroeimogelijkheden. Interesse? Bekijk onze vacatures voor 

Kinderverpleegkundige en High Care 

Neonatologieverpleegkundige via deze link. 

 

  

 

  

http://mailing.venvn.nl/x/c/?TctRCoMwDADQE8WyjYkKvcRuIG2swSyRmFnw8t0_9.P_Xoq3sb1.PJ7NYj.eh6Fva1zd92MKodbancSzHJ1w2E3zJzlKMFwYkxO6KgOJY7GZES61AqeqwUaSAQUKXiQtx9f._AIA77
http://mailing.venvn.nl/x/c/?TctRCoMwDADQE8WyjYkKvcRuIG2swSyRmFnw8t0_9.P_Xoq3sb1.PJ7NYj.eh6Fva1zd92MKodbancSzHJ1w2E3zJzlKMFwYkxO6KgOJY7GZES61AqeqwUaSAQUKXiQtx9f._AIA77
https://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Portals/12/2018/2018%20Richtlijn%20Inflammatoire%20darmziekten%20bij%20kinderen%20en%20adolescenten.pdf?ver=2019-01-07-111705-607
https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus


  

  

Kanker bij kinderen geboren na IVF  

 

Kinderen geboren na een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling 

lopen niet meer risico op het ontwikkelen van kanker dan 

kinderen uit de algemene Nederlandse bevolking of spontaan 

verwekte kinderen van moeders die tussen 1980 en 2001 een 

vruchtbaarheids- behandeling ondergingen. Ook niet op de 

lange termijn (meer dan 21 jaar later). Dit blijkt uit onderzoek 

bij 12 IVF-klinieken en 2 fertiliteitsklinieken in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van 

een grotere landelijke studie, het OMEGA onderzoek. 

  

  

  

  

* Vacature * Kinderverpleegkundige in het LUMC  

 

“Ik kan aan de manier waarop het kind speelt, zien of het 

opknapt”, vertelt Veronique van Noort, senior 

kinderverpleegkundige in het LUMC. “Daarbij krijg ik hier de 

ruimte om eigen projecten en werkgroepen op te zetten.” Wil 

je ook als kinderverpleegkundige in het LUMC aan de slag? Dat 

kan!  

Wij zoeken nieuwe collega’s op onze gloednieuwe, moderne afdeling. We hebben plek voor 

gediplomeerd kinderverpleegkundigen én voor enthousiaste verpleegkundigen die in 

september bij ons de opleiding willen starten. Lees het hele verhaal van Veronique en bekijk 

onze vacatures op werkenbijhetlumc.nl. 

  

  

  

  

Podcastserie ‘Levend Verlies’  

 

Edith Raap, ontwikkelingspsycholoog en docent 

ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht, en Odet Stabel, 

moeder van een zoon met ernstige meervoudige beperkingen 

maken een podcastserie over levend verlies. Dit om meer 

bekendheid aan dit onderwerp te geven en om een brug te 

slaan tussen ouders en hulpverleners. 

 

  

 

  

https://www.omega-onderzoek.nl/omega-onderzoek.html
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/?query=strand&requiredfields=
http://podcastluisteren.nl/pod/levend-verlies-podcastserie


  

  

Oproep aan kinderverpleegkundigen  

 

Werk jij met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar met een 

chronische aandoening (astma, diabetes, reuma, cystische 

fibrose of een aangeboren afwijking, bijvoorbeeld aan de 

spieren of het hart) die cognitief functioneren als hun 

leeftijdsgenoten? Dan kun jij mij, Aliza Damsma, 

Verplegingswetenschapper, helpen om kinderen te vinden die willen praten over wat 

belangrijk voor ze in hun leven, nu en later. Graag voor 1 maart doorgeven. Lees meer. 

 

  

 

  

  

  

Proef in Radboudumc met mondkapjes tegen griep  

 

Op drie afdelingen van het Radboudumc met kwetsbare 

patiënten, worden medewerkers dringend verzocht om 

mondkapjes te dragen. Dit om verspreiding van de griep tijdens 

het griepseizoen te voorkomen. Het is een proef om te zien of 

het dragen van een mondneusmasker bijdraagt aan een betere 

vaccinatiegraad onder zorgpersoneel. Weigeren medewerkers 

een masker te dragen, dan gaat het ziekenhuis dit mogelijk verplicht stellen. Het 

Radboudumc volgt hiermee het voorbeeld van Canadese ziekenhuizen. Daar verhoogde na 

introductie van de mondneuskap de vaccinatiegraad van 40 naar ruim 95 procent. 

 

  

 

  

  

  

***** Congressen ***** Symposia *****  

 

19 maart - De eerste 1000 dagen door de bril van een 

professional - Aristo in Amsterdam – Meer info 

5 april - Symposium kinderallergologie - Wilhelmina 

Kinderziekenhuis UMC Utrecht – Meer info 

9 april - Wondzorg in de pediatrie - Radboudumc Amalia 

kinderziekenhuis in Nijmegen – Meer info 

14 mei - Overgewicht en obesitas bij kinderen - Leerhotel Het Klooster in Amersfoort – 

Meer info 

4 oktober – Congres V&VN Kinderverpleegkunde - NBC Congrescentrum in Nieuwegein 

 

  

 

  

 

http://mailing.venvn.nl/x/c/?S7Y1tPyfCySMTf8X2ZpZGllYmP3PsM0oKSmw0tfPTczMycxL1ytLzSvL08vLgQkU6xta6oP06PsX5acW6BWkpP1PsYWzAQA08
http://www.babycongres.nl/
https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Allergologie/Symposium-Kinderallergologie
http://mailing.venvn.nl/x/c/?pYxbDgIhDACv0hNA1sdmMeEwRJBtQltSEKOXR.3wBP7MxyQzV7_4SR8cz1P96g7bts7d773Xi7UUsCBnMxIPNlx_otnF2W9jh4gWqZihqmQNRAFOCdqTqjS8EzyE40s0AzLEBDVFDF0xganxNqP.b.AGA88
https://www.medilex.nl/congressen/overgewichtobesitaskinderen/congres


  

  

Advertereren 

 

Adverteren of een vacature plaatsen in 

deze nieuwsbrief? Mail dan naar 

kinderverpleegkunde@mmmediasales.nl. 

 

 

Contact 

 

Tel:     (030) 291 90 50 

Email: info@venvn.nl 

 

V&VN is elke werkdag telefonisch 

bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur 

  

 

 

 

   
 

  

  

  

 

  

 

  

   

  

 

 

mailto:info@venvn.nl
https://www.facebook.com/pages/VVN-Kinderverpleegkunde/326389700880292?fref=ts #sthash.BZ3uIcq2.dpuf
https://twitter.com/VenVN_kinderen
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1992247&trk=anet_ug_hm
https://mijn.venvn.nl/pagina/VoegLidmaatschappenToe.aspx?membershiptype=F9754059-02D1-4597-863C-9319752A1620
https://mijn.venvn.nl/

