inschrijven

organisatie

Via www.vvoc.be vóór 31 oktober 2016.
Inschrijving is pas definitief na storting van
het inschrijvingsgeld op rekeningnummer
BE91 0011 6521 0476 met vermelding
“studiedag + naam deelnemer”.
De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt
de volgorde van inschrijving.

VVOC Vlaamse Vereniging voor Ouders van
Couveusekinderen
De VVOC behartigt de belangen van couveusekinderen en hun ouders en wenst informatie
samen te brengen en te verspreiden. In België
wordt 8% van de kinderen te vroeg geboren.
Samen met andere ernstig zieke baby’s vormen
zij een zeer grote groep kinderen die het leven
start in een couveuse. Ondanks dit grote aantal
is het specifieke van deze situatie weinig gekend
bij het grote publiek. Daarom verschaft de VVOC
ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden
informatie over de wereld van couveusekinderen
en hun gezin. Ook op facebook is een infopagina
en een gespreksgroep voor ouders te vinden.
We hopen dat ouders hieruit steun kunnen
putten en anderen er het nodige vinden om het
eigene van deze situatie beter te begrijpen.

attest
Accreditering voor artsen en vroedvrouwen
werd aangevraagd. Je kan ook een aanwezigheidsattest verkrijgen.

locatie
Het provinciehuis is centraal gelegen, vlakbij
het station van Leuven. Er is ook ondergrondse
parking. Meer informatie over de bereikbaarheid van het provinciehuis vind je op
www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis.

studiedag

Mag het iets meer zijn?
Nood aan zorg voor het premature gezin.

17/11 Wereldprematurendag • 12u-18u
Provinciehuis • Leuven

meer info

www.vvoc.be
contact@vvoc.be

prijs
Deze studiedag werd mede mogelijk gemaakt door
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60 euro
40 euro voor ouders en studenten
broodlunch inbegrepen (12u tot 13u)
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Mag het iets meer zijn?
Nood aan zorg voor het premature gezin.

donderdag 17 november 2016 • Leuven

programma

sprekers

12u-13u
Ontvangst en lunch

15u45-15u55
Cartoon

13u-13u15
Voorstelling van onze peter en meter

15u55-16u35
‘Ontmoetingsmomenten’ op de neonatale
afdeling en bij de start thuis.
Eva Van Bocxlaer en Eva Van Damme
(UZ Brussel – Thuisbegeleidingsdienst Kookos)

13u15-13u25
Getuigenis
13u25-13u55
Stress en depressie bij ‘premature ouders’:
cijfers uit UZ Leuven
Bieke Bollen (UZ Leuven)
13u55-14u05
Getuigenis
14u05-14u35
‘De implementatie van ontwikkelingsgerichte
zorg met de steun van de overheid, de Belgische
beleving’
Kelly Janssens (FOD)
14u35-14u45
Getuigenis
14u45-15u15
‘Samen op weg, stap voor stap’
Dr. Van Hoestenberghe (ZOL Genk)
15u15-15u45 Pauze

16u35-16u45
Getuigenis
16u45-17u15
‘Alles van waarde is weerloos… wordt van
aanraakbaarheid rijk.’ Lucebert.
‘Hoe tekent zich deze rijkdom uit in de psychologische begeleiding van baby en ouders op
de fertiliteitskliniek, MIC, NICU en voorbij het
ziekenhuis?’
Ann Verhaert (AZ Sint Jan Brugge):
17u15-17u30
‘Opvoedingsondersteuning aan ouders van te
vroeg geboren kinderen’
Yves Debbaut (Kind en Gezin)
17u30-18u00
Slotmoment

Bieke Bollen
psychologe en onderzoekster verbonden met de
dienst Neonatologie, UZ Leuven
Kelly Janssens
Projectcoördinatrice Ontwikkelingsgerichte Zorg
bij de FOD, NIDCAP gecertificeerde verpleegkundige NIZ Leuven
Vroedvrouw/Lactatiekundige IBCLC
Dr. Van Hoestenberghe
Neonataal intensivist, verbonden aan de NICU
van het ZOL Genk
Eva Van Bocxlaer
Klinisch psychologe,
Neonatologie - Kinderneurologie - Centrum voor
Ontwikkelingsstoornissen te UZ Brussel
Eva Van Damme
Master in de logopedie en audiologie en werkzaam als thuisbegeleidster bij Kookos
(Kortdurende Ondersteuning aan Ouders van
Kinderen met een Ongewone Start)
Ann Verhaert
Kinderpsychologe, -psychotherapeute,
Diensthoofd Klinische Psychologie,
Verantwoordelijke paramedische diensten in het
AZ St Jan te Brugge
Yves Debbaut
Stafmedewerker opvoedingsondersteuning bij
Kind en Gezin

