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Laatste kans: Symposium Gedragsneurologie van het kind in
ontwikkeling
Het symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling is al bijna! U kunt zich nu nog
aanmelden voor een digitale deelname, de zaal zit met 30 fysieke aanmeldingen helaas al vol. We hebben
echter een fantastische livestream partner in de arm genomen die voor u het symposium zal verslaan
alsof u in de zaal zit. 

Wat bieden we u?  
Behalve vijf inspirerende sprekers en een prachtig intermezzo krijgt u als digitale deelnemer een korting
van €30,- in vergelijking met de fysieke deelnemers, de prijs is voor u dus maar €235,-. Om op 6 november 2020
vanuit uw luie stoel, kantoor of praktijk deel te nemen krijgt u inlogcodes voor onze livestreamportal, hiermee kunt
u ook vragen stellen aan de sprekers. Op deze portal kunt u het symposium achteraf nog een week lang
terugkijken op elk gewenst moment van de dag. 

Daarnaast kunt u accreditatiepunten krijgen voor de FGzPt (6 punten), de NVvP (5 punten), de NVN (5 punten)
en de NVK (5 punten). Voor de NIP K&J SKJ is de accreditatie nog in aanvraag. Uiteraard krijgt u als digitale
deelnemer ook het boek Gedragsneurologie van het kind (2020, C. Njiokiktjien) achteraf thuis gestuurd.

Schrijf u nu in voor het najaarssymposium!

Klik hier voor meer informatie over het symposium

https://mailchi.mp/a8badf857c5a/najaarssymposium-gedragsneurologie-919494?e=[UNIQID]
https://congres.zonderzorg.nl/najaarssymposium/aanmeldformulier
https://www.zonderzorg.nl/symposium-gedragsneurologie-van-het-kind-in-ontwikkeling/


Programma
Het programma is ten opzichte van eerdere berichtgeving enigszins aangepast om de behoeftes van digitale
deelnemers beter tegemoet te komen.  
 
10.15 Opening
10.20 - 11.05 Wat is gedragneurologie en wat is de bijdrage aan het kinderpsychiatrisch handelen? 

Charles Njiokiktjien
11.05 - 11.50 De ‘Extended Evolutionary Synthesis’ en de K&J psychiatrie 

Marcel Schmeets
11.50 - 12.10 Koffiepauze
12.10 - 12.55 Een breder perspectief op genetische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren 

Wouter Staal
12.55 - 13.40 Lunch
13.40 - 13.50 Eerste intermezzo met pianist 

Mischa van Tijn
13.50 - 14.45 Ontwikkelingsstoornissen: het concept en empirische modellen 

Jan Buitelaar
14.45 - 15.05 Koffiepauze
15.05 - 15.15 Tweede intermezzo met pianist 

Mischa van Tijn
15.15 - 15.55 Tans Metamorfoseconcept van motorische en taalontwikkeling 

Charles Njiokiktjien
15.55 - 16.40 Dysfatische ontwikkeling. Casus B, het spectrum en de neuropsychologie van de spraak-

taalstoornis in zijn ontwikkeling 
Ank Verschoor

16.40 - 17.00 Samenvatting en plenaire discussie

Praktische informatie

Hybride symposium en tarieven

Het najaarssymposium van 2020 wordt vanwege de coronamaatregelen een hybride symposium.  
 
Fysieke deelname € 265
Digtale deelname € 235

Tot eind tot eind november is €50,- de introductieprijs van het handboek voor hen die niet kunnen deelnemen. U
kunt zich hiervoor vrijblijvend inschrijven via info@suyi.nl onder vermelding van uw naam en postadres.  

Het handboek is bij de symposiumbijdrage inbegrepen en wordt in het geval van digitale deelname na het
symposium toegezonden. 

mailto:info@suyi.nl


Accreditatie

NVvP 5 punten
NVK 5 punten
NVN 5 punten
NIP K&J/SKJ In aanvraag
FGzPt 6 punten
  
 

Inschrijven

Via onderstaande button kunt u zich inschrijven voor het najaarssymposium. Het aantal fysieke deelnames is
beperkt, dus als u het congres wilt meemaken vanuit het Compagnietheater, schrijf u dan snel in!

Voorwaarden & annuleren

Het Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling wordt georganiseerd door ZonderZorg. Voor dit
congres gelden de algemene voorwaarden van ZonderZorg.
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Schrijf u nu in voor het symposium gedragsneurlogie van het kind in ontwikkeling!

http://www.zonderzorg.nl/voorwaarden
https://zonderzorg.us4.list-manage.com/vcard?u=1d848ca83939d1c2ad27009bb&id=0d681e0b2d
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