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Naar aanleiding van het ‘Samen Beter’ rapport uit 2006 waarin de samenwerking tussen 
kinderartsen en kinder- en jeugdpsychologen centraal heeft gestaan, hebben er in 2008, 
2010 en 2012  zeer succesvolle en goed bezochte Samen Nog Beter congressen 
plaatsgevonden. 

Vanwege de vele enthousiaste reacties heeft de Landelijke Vereniging voor Medisch 
Psychologen (LVMP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
besloten om ook in 2015 weer een Samen Nog Beter congres te organiseren voor 
kinderartsen, kinder- en jeugd (neuro)psychologen, orthopedagogen, kinderneurologen, 
kinderpsychiaters en andere belangstellenden.  

Door middel van plenaire lezingen en workshops zullen o.a. (neuro)psychologen en 
kinderartsen elkaar op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op ieders 
vakgebied. Doel is om tot een (nog meer) gezamenlijke, integrale visie en behandeling te 
komen bij (ziekte)beelden en aandoeningen die zich bij kinderen in een ziekenhuis voordoen. 
Presentaties en workshops zullen zoveel mogelijk door een kinderpsycholoog en medicus 
gezamenlijk worden gegeven. Zo komen de nieuwste medische en psychologische inzichten, 
visies en behandelwijzen op een geïntegreerde wijze aan bod. 
Er is een breed spectrum aan onderwerpen. Er is veel aandacht voor jonge kinderen en hun 
ouders vanuit de zgn. Infant Mental Health-visie (IMH). Er wordt gesproken over neonaten, 
over zuigelingen en peuters met psychosomatische klachten, over zwangeren en moeders 
met psychiatrische problematiek. Tevens komt de nieuwste methode ter bepaling van het 
ontwikkelingsniveau aan  de orde. 

Ook problematiek bij oudere kinderen komt op diverse manieren aan bod. Dit in een lezing 
over sensorische integratieproblematiek, over onbegrepen somatische klachten, en in een 
workshop over dermatologische ziektebeelden.  
Veel aandacht is er ook voor diverse kinderneurologische ziektebeelden zoals epilepsie, niet-
aangeboren hersenletsel, MS en al dan niet neurologisch bepaalde  slaapproblematiek.  
Traumatisering bij zieke kinderen komt aan de orde. Spel als 'de taal van het kind' krijgt 
nieuwe aandacht, maar ook de begeleiding bij medische procedures. 
Tenslotte is er aandacht voor algemene onderwerpen als genetica en ethische dilemma's, 
maar ook voor financiering van psychologische zorg in het ziekenhuis. 

Er is, kortom, een zeer gevarieerd aanbod van lezingen en workshops die gegeven worden 
door ervaren klinici, waarbij het gaat om klinische relevantie, om een integrale visie op 
kinderen en hun ouders, en om een nog betere samenwerking tussen hun behandelaars.  

Op de donderdagavond is er een diner, daarna een verrassende en feestelijke activiteit en er 
is de mogelijkheid tot overnachting in het Conferentiecentrum. 

Voor meer informatie over de onderwerpen & aanmelding kunt u terecht op de website 
www.samennogbeter.nl 
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Programma donderdag 16 april 2015 

9.30 - 10.00 uur  
Ontvangst met thee en koffie 

10.00 - 10.15 uur  
Opening door dagvoorzitter: prof. dr. G. Sinnema  

10.15 - 11.00 uur  
IMH-visie in het ziekenhuis 
Drs. F.M. Sampaio de Carvalho, GZ- Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut, Erasmus MC 
Rotterdam 
Dr. S. Bakker , kinderarts Gelre ziekenhuis Apeldoorn 

11.00 - 11.45 uur  
Sensorische informatieverwerking: prikkelverwerking als aanvullende verklaring van gedrag 
Drs. A. Rietman, neuropsycholoog/GZ-psycholoog, Erasmus MC Rotterdam 
 
11.45 - 12.15 uur  
Koffiepauze & informatiemarkt 
 
12.15 - 13.00 uur  
Ziektelast, ziektegedrag en SOLK 
Dr. E.R. de Graeff-Meeder , kinder- en jeugdpsychiater, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom 
Zeist 
Dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie, Universitair Medisch 
Centrum Utrecht 
 
13.00 - 14.00 uur  
Lunchpauze & informatiemarkt 
 
14.00-15.00 uur  
Workshops, eerste ronde * 
 
15.00 - 15.30 uur  
Theepauze & informatiemarkt 
 
15.30 - 16.30 uur  
Workshops, tweede ronde * 
 
16.30 - 17.00 uur  
Dagafsluiting door dagvoorzitter: prof. dr. G. Sinnema 
 
17.00 - 18.00 uur  
Borrel 
 
18.00 - 19.30 uur  
Diner met aansluitend een verrassend avondprogramma! 
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* Workshops donderdag 16 april 2015 

 
1. Begeleiding van kinderen bij pijnlijke en/of angstige medische procedures. 
Dr. F. Kreier, kinderarts met aandachtsgebied spoedeisende hulp en sedatie (PSA), OLVG 
Amsterdam. Bestuurslid Vereniging Kindersedatie Nederland 
Drs. S. Deden, GZ-psycholoog met aandachtsgebied (medisch) trauma, OLVG Amsterdam. 
Commissielid PAZ-Jeugd 
 

2. Financiering medische psychologie: hoe zit het nou met de financiering van onze 
psychologische interventies? 
Drs. G. Schuitemaker, klinisch psycholoog/medisch coördinator, Antonius ziekenhuis, 
Sneek 
 

3. Psychosociale zorg rondom prematuren en hun ouders: visie en toekomst  
Drs. A.P.G.F. Maingay, kinderarts/neonatoloog, Flevoziekenhuis/DeKinderKliniek, Almere, 
secretaris sectie neonatologie (NVK) 
Drs. G.J. de Boer-Zoet, Gezondheidszorgpsycholoog, Infant Mental health specialist, 
DeKinderKliniek/Flevoziekenhuis Almere 
 

4. BrainSTARS: een verbindende schakel voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) 
Drs. R. Gijzen, orthopedagoog/neuropsycholoog, Vilans, landelijk kenniscentrum voor de 
langdurende zorg 
Drs. S. Lambregts, kinderrevalidatiearts, Revant, Revalidatiecentrum Breda 
 

5. De Bayley-III-NL: een nieuw instrument om het ontwikkelingsniveau te bepalen van 
kinderen tussen 2 weken en 3½ jaar oud 
Prof. dr. A.L. van Baar, Child and Adolescent Studies Universiteit Utrecht 
Drs. L.J.P. Steenis, Child and Adolescent Studies Universiteit Utrecht 
 

6. Psychosomatische klachten bij zuigelingen en peuters, wat kan erachter zitten? 
Dr. C.M. Bakker , kinderarts Gelre ziekenhuis Apeldoorn 
Dr. E.M. Euser, psycholoog, Ouderkindlijn Opvoedpoli in Amsterdam   
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Programma vrijdag 17 april 2015 

9.30 – 9.45 uur  
Opening door dagvoorzitter: Dr J.P. de Winter  

9.45 - 10.30 uur  
Peripartum psychiatrie en het jonge kind 
Dr. M.P. Lambregtse - van den Berg, psychiater/kinder- en jeugdpsychiater, 
Erasmus MC Rotterdam 

10.30 – 11.15 uur  
Betekenis van spel bij behandeling van getraumatiseerde kinderen in het ziekenhuis 
Dr. J.S. Smeets-Schouten, klinisch neuropsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en 
psychodynamisch kindertherapeut, Medisch Spectrum Twente, Enschede 
Dr. T. Hummel, kinderarts-MDL, Medisch Spectrum Twente, Enschede 

11.15 – 11.45 uur  
Koffiepauze & informatiemarkt 

11.45 - 12.45 uur  
Workshops, eerste ronde * 

12.45 - 13.45 uur  
Lunchpauze & informatiemarkt 

13.45 - 14.45 uur  
Workshops, tweede ronde * 

14.45 - 15.30 uur  
De ethiek van next-generation DNA-sequencing 
Dr. A.L. Bredenoord , Associate Professor of Medical Ethics, UMC Utrecht, Julius Center, 
Department of Medical Humanities 

15.30 – 16.00 uur  
Dagafsluiting door dagvoorzitter: Dr J.P. de Winter  

16.00 uur  
Afsluiting met High Tea 
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* Workshops vrijdag 17 april 2015 

 

1. Psychofarmaca in de zwangerschap - gevolgen voor het kind op korte en langere term 
Dr. H. Wennink, kinderarts, Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam 
Drs. N. Kieviet, anios kindergeneeskunde, promovendus POP poli Lucas Andreas 
Ziekenhuis Amsterdam 
 

2. Het multidisciplinaire KinderMS spreekuur 
Dr. F.K. Aarsen, klinisch neuropsycholoog, Sophia kinderziekenhuis/Erasmus MC 
Rotterdam 
Dr. D. van Pelt, neuroloog io, Sophia kinderziekenhuis/Erasmus MC Rotterdam 
S. van den Berg, consult kinderMS, Sophia kinderziekenhuis/Erasmus MC Rotterdam 
 

3. Huilen en hechting. Hoe psychiatrie bij de moeder het eerste levensjaar van het kind kan 
beïnvloeden  
Dr. I. de Kruijff, kinderarts, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden 
V. Choenni, onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam 
 

4. Multi-disciplinaire zorginnovaties voor kinderen met matig/ernstig eczeem 
Prof. dr. S. Pasmans, (kinder)dermatoloog/immunoloog/hoogleraar Kinderdermatologie, 
Sophia Kinderziekenhuis-Kinderhaven, Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. 
Drs. W. Zijlstra, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/GZ-psycholoog, OLVG te Amsterdam. 
Promovendus in het UMC Utrecht op onderzoek naar de effecten van multidisciplinaire 
interventies bij kinderen met constitutioneel eczeem. 
 

5. Onrust in de slaap, wanneer denken aan epilepsie? 
Dr. J.H. Schieving , kinderneuroloog, Radboud UMC Nijmegen 
 

6. Frontale epilepsie en ADHD, wat is wat? 

Dr. E.E.O. Hagebeuk, kinderneuroloog SEIN Zwolle  
L. van den Berg, MSc. GioS, SEIN Zwolle 
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Er is wederom voor een tweedaags congres gekozen omdat dan veel onderwerpen de revue 
kunnen passeren. Ook is er dan meer gelegenheid om elkaar op een informele manier te 
kunnen ontmoeten. Het congres zal plaatsvinden bij Woudschoten Conferentiecentrum  in 
Zeist. Dit centraal gelegen Conferentiecentrum is een sfeervolle locatie te midden van de 
wuivende bossen van de Utrechtse Heuvelrug. 

 
Accreditatie  zal worden aangevraagd bij de NVK, FGzP (KP en KNP), NVN, NIP en NVO.  

 
Congrescommissie 

Kinder- en jeugdpsychologen 
Laura Beek 
Sonja Deden 
Anneke Smeets 
Femke Aarsen 
Karin Wagenaar  

Kinderartsen 
Ineke de Kruijff 
Saskia Bakker 
Stijn Rupert 

 

Prijs 

Voor LVMP/PAZ/NVK-leden 

€430,- voor twee dagen inclusief diner & avondprogramma eerste dag, met overnachting 
€385,- voor twee dagen inclusief diner & avondprogramma eerste dag, zonder overnachting 
€290,- voor donderdag 16 april 2015 inclusief diner & avondprogramma 
€260,- voor vrijdag 17 april 2015 

Voor niet-leden 

€530,- voor twee dagen inclusief diner & avondprogramma eerste dag, met overnachting 
€485,- voor twee dagen inclusief diner & avondprogramma eerste dag, zonder overnachting 
€350,- voor donderdag 16 april 2015 inclusief diner & avondprogramma  
€310,- voor vrijdag 17 april 2015 

 

Voor meer informatie over de onderwerpen & aanmelding kunt u terecht op de website 
www.samennogbeter.nl  


