5e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
Woensdag 4 oktober 2017 in Aristo Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 355,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij aanmelding vóór 14 juli ontvangt u € 25,00 korting en bedragen de kosten
€ 330,00 p.p.
Collegakorting: € 35,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega
vóór 14 juli € 295,00, daarna € 320,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor kinderartsen (NVK), psychiaters (NVvP), psychologen (NIP K&J/
NVO OG), verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V) en maatschappelijk werkers (Registerplein).
Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een
aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien tevens
iedere deelnemer van een bewijs van deelname.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Jongeren en Sociale Media, 20 september
- LVB in de Jeugdstrafrechtketen, 2 november 2017
- Multiprobleemgezinnen, najaar 2017
- Meisjesproblematiek najaar 2017
- LVB & Psychiatrie, najaar 2017

KINDEREN MET SOMATISCH ONVOLDOENDE
VERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN
(SOLK)

4 oktober 2017
Aristo Amsterdam

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Esther Luijk | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■ Levensloopgeneeskunde
■ Interculturele communicatie
■ Munchausen by proxy
■ Casuïstiek

Achtergrond
Op deze 5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke
Klachten (SOLK) hoort u uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit gebied en we bespreken de
samenhang tussen lichaam en geest, die zo’n belangrijke rol speelt bij SOLK. Ook zoomen we in op
levensloopgeneeskunde aan de hand van het chronisch vermoeidheidsyndroom. ’s Middags stelt
u uw eigen programma samen door een keuze te maken uit de parallelsessies. Hierbij is aandacht
voor SOLK in het onderwijs, ouders die de klachten van hun kind in stand houden, interculturele
communicatie en het verankeren van de multidisciplinaire samenwerking in een netwerk.
Doelgroep
Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen,
revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers
van (speciaal) onderwijs, ZATeams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook
van harte welkom.

PROGRAMMA
9.30 uur
10.00 uur
		

Ontvangst en registratie
Opening door de dagvoorzitter
Michael Groeneweg, kinderarts MDL Maasstadziekenhuis

10.20 uur
Ontwikkelingen op gebied van SOLK
		
- Wat is de stand van zaken?
		
- Inzichten uit de wetenschap
		
Babette van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater Erasmus MC-Sophia en lid van de
expertgroep SOLK Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
10.50 uur

Gelegenheid voor vragen

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur
Lichaam en geest verbinden
		
- Sociale participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid
		
- Wat kan revalidatie kan bieden bij deze doelgroep
		
- Omgaan met psychiatrische problematiek in de praktijk
		
Jessica Alders, GZ-psycholoog/orthopedagoog en Tessa Westendorp, onderzoeker
Rijndam Revalidatie

14.00 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A, B of C.

A:	Munchausen by proxy/Pediatric Condition Falsification ‘Je ziet het pas wanneer je
het wilt zien.’
		
- Hoe ga je om met ouders die de problematiek/ziekte in stand houden of
weerstand hebben? Op welke signalen moet je letten?
		
- Waneer moet je denken aan Munchausen by proxy/Pediatric Condition
Falsification? En wat kan je dan?
		
- Anders kijken naar casuïstiek en hoe ga je dan om met wat je ziet?
		
Patries Worm, kinderarts/vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland-zuid en
gespecialiseerd op het gebied van Munchausen by Proxy (MBPS)/Pediatric
Condition Falsification (PCF)
B:
Alweer ziek?! Aanpak schoolziekteverzuim
		Als professional in het (voortgezet) onderwijs heb je weinig grip op leerlingen
die veelvuldig afwezig zijn. In deze sessie ontdekken we de mogelijkheden om
te werken aan verzuim.
		
- Wat kun je doen voor leerlingen die te maken hebben met SOLK?
		
- Hoe kunnen zorg- en onderwijsprofessionals elkaar vinden en helpen?
		
- Maak kennis met de training Re-Fit voor leerlingen met SOLK
		
Ruerdtsje Halbertsma, consulent Steunpunt Onderwijs Noord
C:
Interactieve casuïstiekbespreking (max aantal deelnemers 25)
		In deze sessie bespreken we met elkaar voorbeelden en (complexe) situaties
uit de praktijk. U kunt uw eigen casuïstiek indienen en deze met collega’s en
professionals van verschillende disciplines bespreken.
		
Meta Oldenziel-Sondaar, klinisch psycholoog Gelre Ziekenhuis en Marita
Rupert, oefentherapeut Praktijk in Beweging i.s.m. een kinderarts
15.00 uur

Korte pauze en zaalwisseling

15.15 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie D, E of F.

D:
Culturele sensitiviteit
		
- Wat zijn aandachtspunten bij allochtone kinderen met SOLK en hun ouders?
		
- Do’s en don’ts op het gebied van interculturele communicatie
		
Fauzia Khoenkhoen, verpleegkundig specialist GGZ en trainer Fauzia coaching
& training

12.10 uur

Gelegenheid voor vragen

E:
		
		
		
		

12.20 uur
		

		

Chronische vermoeidheid en levensloopgeneeskunde
- De in’s en out’s van chronische vermoeidheid bij chronische ziekten op de
kinderleeftijd en hoe dit om te zetten naar levensloopgeneeskunde
- Het gebruik van e-health bij chronische vermoeidheid: ervaringen opgedaan met
FitNet en ProFeel
Sanne Nijhof, kinderarts en post-doc onderzoeker Wilhelmina Kinderziekenhuis

F:
Interactieve casuïstiekbespreking (max aantal deelnemers 25)
		In deze sessie bespreken we met elkaar voorbeelden en (complexe) situaties
uit de praktijk. U kunt uw eigen casuïstiek indienen en deze met collega’s en
professionals van verschillende disciplines bespreken.
		
Meta Oldenziel-Sondaar, klinisch psycholoog Gelre Ziekenhuis en Marita
Rupert, oefentherapeut Praktijk in Beweging i.s.m. een kinderarts

12.50 uur

Gelegenheid voor vragen

16.15 uur

13.00 uur

Lunchpauze

		

Samenwerken rondom SOLK
In Twente is het Netwerk Psychosomotiek opgezet.
- Wat houdt dit netwerk in en hoe is de samenwerking geregeld?
- Wat zijn de ervaringen en lessons learned?
Sprekers namens Netwerk Psychosomatiek Twente

Borrel

