
DENK IN GROEI!
Lancering nieuwe NVK richtlijn:  
richtlijn screening en behandeling  
van ondervoeding bij kinderen!

Donderdag 27 mei 2021

19.00 – 21.30 • Online
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Met veel plezier nodigen we u uit voor het symposium ‘Denk in groei, lancering 
nieuwe NVK richtlijn; richtlijn screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen

Goede voeding is nodig voor adequate groei en ontwikkeling van kinderen. Professionals in de 
kindergeneeskunde krijgen in het ziekenhuis te maken met eet- en voedingsproblemen bij kinderen, 
die kunnen leiden tot ondervoeding. Het is van belang om kinderen met ondervoeding vroegtijdig te 
herkennen en vast te stellen of er sprake is van een onderliggende somatische of niet-somatische 
ziekte, en tevens of er sprake is van acute of chronische ondervoeding.

De richtlijn screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen is geschreven door een 
multidiscplinaire werkgroep met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten. Binnen deze richtlijn is aandacht gegeven aan het tijdig signaleren en behandelen van 
ondervoeding en zal bijdragen aan een betere zorg voor deze kinderen. 

De doelgroep voor deze richtlijn zijn alle zorgprofessionals die kinderen met (risico op) ondervoeding 
signaleren en behandelen. 

Tijdens het symposium zullen een aantal sprekers u op de hoogte stellen van de inhoud van de 
richtlijn en dit vertalen naar praktische adviezen. 

Deelname aan het digitale symposium is kostenloos.

Het complete programma van het digitaal symposium vindt u hiernaast; we hopen u van harte 
“digitaal” te mogen verwelkomen op 27 mei 2021!

Prof. dr. Koen Joosten, dagvoorzitter, kinderarts-intensivist,  
hoogleraar voeding en metabolisme zieke kind
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DENK IN GROEI!

Lancering nieuwe NVK richtlijn: richtlijn screening  
en behandeling van ondervoeding bij kinderen!



Klik hier om je te registeren

19:00 – 19:10   Opening Symposium & Introductie Nieuwe Richtlijn 
Dagvoorzitters: prof. dr. Koen Joosten, kinderarts-intensivist Erasmus MC en 
Dr. Anemone van den Berg, kinderarts-MDL, Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht

19.10 - 19.40  Screenen en het opstellen van een behandelplan 
Dr. Anemone van den Berg, kinderarts-MDL, Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht

19.40 – 19.50  Q&A - Onder leiding van de dagvoorzitters

19.50 – 20.20 Het behandelplan 
 Prof. dr. Koen Joosten, kinderarts-intensivist Erasmus MC

20.20 - 20.30   Q&A - Onder leiding van de dagvoorzitters

20.30 – 20.45  Pauze

20.45 – 21.15  Het behandelplan na ontslag 
Dr. Angelika Kindermann, kinderarts-MDL, Emma Kinderziekenhuis - Amsterdam UMC

21.15 – 21.25  Q&A - Onder leiding van de dagvoorzitters

21.25 – 21.30  Afsluiting

PROGRAMMA

https://live4.easywebinar.eu/nutricia/nutricia_27_mei/registratie


Mede mogelijk gemaakt door 

Waar & Wanneer  Donderdag 27 mei van 19.00 tot 21.30 uur online.

Doelgroep  Kinderartsen, jeugdartsen, arts-assistenten, diëtisten en  
verpleegkundig specialisten.

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij NVK, ABSG, VSR en ADAP.

Inschrijven  U kunt zich inschrijven door op de onderstaande link te klikken.  
Na inschrijving krijgt u, op het door u aangegeven e-mailadres, een 
bevestiging toegestuurd. Aan dit symposium zijn geen kosten verbonden.

 Graag ontmoeten wij u digitaal tijdens dit symposium!

 De eerste 250 aanmeldingen onvangen een leuk pauzepakket.  
 Dus meldt je snel aan!

PRAKTISCHE GEGEVENS

Klik hier om je te registeren

https://live4.easywebinar.eu/nutricia/nutricia_27_mei/registratie

