Werkgroep logopedie
bij 0-2 jarige kinderen

Uitnodiging landelijke dag
Donderdag 27 september 2018
9.00 – 16.30 uur

Hogeschool Domstad te Utrecht
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Het inhoudelijke deel en de materialenmarkt zijn deze keer verzorgd door
Regio Noord Holland
9.00 uur

Aanmelding met koffie/thee

9.30 uur

Opening door de voorzitter

9.45 uur

“Inzicht en doel tongriempjes”
door dr. Jantine Venker, sinds januari 2012 werkzaam als KNO arts in de
Noordwest Ziekenhuisgroep op locaties Alkmaar en Den Helder, met als
aandachtsgebied vestibulologie en frenulotomie.
Inzicht geven in het klieven: doel van het klieven en kennis verbreden.

10.45 uur

Koffie/thee en materialenmarkt

11.15 uur

“Korte tong- en lipriempjes; wat kan er meer dan knippen?”
door Myrte van Lonkhuijsen, Drs. Pedagogische Wetenschappen UVA
Lactatiekundige IBCLC sinds 2000. Sindsdien werkzaam als zelfstandige in eigen
praktijk met gemiddeld 400 unieke cliënten per jaar.
Verbreden van inzicht rondom kijken naar borstvoedingsproblemen. Kennis over
de rol van voeden zelf als oplossing voor voedingsproblemen. Discussie en
uitwisseling tussen 2 disciplines rondom (niet) drinkende jonge kinderen.

12.15 uur

Jaarvergadering

13.00 uur

Lunch en materialenmarkt

14.00 uur

“Behandelaanbod preverbaal trauma en voedingsproblemen”
door Petra Holtkamp, GZ-psycholoog IMH centrum OuderKindLijn.
Behandelaanbod vanuit de IMH visie met betrekking tot voedingsproblemen en
pre-verbaal trauma met als aandachtspunten hoe je bepaald gedrag herkent
waaruit trauma blijkt, hoe behandel je voedingsproblemen met EMDR in de ouderkind behandeling, impact voedingsproblemen in de ouder-kindrelatie.

15.00 uur

Koffie/thee

15.15 uur

Ervaringsverhaal EMDR
Onder leiding van Petra Holtkamp.

15.45 uur

Regiopresentatie regio Noord Holland

16.00 uur

Rondvraag en start overhandigen certificaten

16.30 uur

Sluiting

Accreditatie voor deze dag is aangevraagd!
Kosten deelname inclusief koffie/thee en lunch: leden en studenten €17,50, niet-leden €37,50.
Aanmelden voor deze dag kan alléén door middel van het bijgevoegde aanmeldingsformulier en
overmaken van de kosten op rekeningnummer:
IBAN: NL 98 INGB 0001 9218 63,
t.n.v. werkgroep logopedie bij 0-2 jarigen o.v.v. je naam.
Betaling kan tot 7 september 2018, daarna sluit de inschrijving.
Restitutie van het deelnamebedrag is niet mogelijk.
Bij verhindering kan een collega je plaats innemen.
landelijkedag0-2@hotmail.com

