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14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

De ontwikkeling in het eerste levensjaar vlot niet
Liesbeth Smit, kinderneuroloog

15.30 uur

Aanvallen bij jonge kinderen
Karin Geleijns, kinderneuroloog

16.00 uur

Plots in de war
Rinze Neuteboom, kinderneuroloog

16.30 uur

Hoofdpijn
Coriene Catsman-Berrevoets, kinderneuroloog

17.00 uur

Buffet/broodjes

18.00 uur

Te snelle of te langzame schedelgroei
René de Coo, kinderneuroloog

18.30 uur

(Sub) acute zwakte
Marie-Claire de Wit, kinderneuroloog

Uitnodiging
In het kader van het 150 jarig bestaan van het Sophia Kinderziekenhuis organiseert de Kinderchirurgische groep een symposium reeks, waarin alle subafdelingen gelegenheid krijgen om zich
te profileren. De Kinderneurologie heeft als enige niet-chirurgisch specialisme haar afdeling binnen
deze groep. Ook wij worden dan ook in de gelegenheid gesteld om een symposium te organiseren.
Als thema kozen we: ‘Kinderneurologische alarm symptomen in de algemene praktijk’.
Tijdige onderkenning van acute of subacute kinderneurologische problematiek en daarna
natuurlijk een vlot diagnostisch traject en slagvaardige behandeling kan de prognose wat betreft
neurologische gevolgen voor het kind drastisch beïnvloeden. Als kinderneurologen vinden we het
belangrijk om kennis omtrent deze alarmsymptomen te delen met collegae in eerste en tweede lijn,
waarbij met nadruk ook ingegaan zal worden op recente therapeutisch ontwikkelingen die tijdige
onderkenning zo belangrijk maken.
Om beter aan te sluiten op de algemene praktijk kozen we voor een symptoomgerichte benadering
waarbij de wijze van presentatie van kinderneurologische problemen, die snelle interventie eisen
systematisch de revue passeren.
Graag zullen wij u begroeten als deelnemer op ons symposium.
De kinderneurologen van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
Coriene Catsman-Berrevoets / René de Coo / Karin Geleijns / Hannerieke van den Hout /
Rinze Neuteboom / Liesbeth Smit / Marie Claire de Wit

Organisatie en informatie

Locatie

Contact

Route

Het symposium wordt georganiseerd vanuit de afdeling Kinderneurologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Mevr. M. van Almenkerk, secretaresse Kinderneurologie Erasmus
MC-Sophia.
T 010 - 703 69 56 / E m.vanalmenkerk@erasmusmc.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVK, AJN.
Voor de overige doelgroepen kan op verzoek een certificaat van
deelname worden verstrekt.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

• Inschrijving kan uitsluitend online, via: www.sophiakindergeneeskunde.nl
• Inschrijfkosten zijn € 40,-- p.p.
• Annuleren dient schriftelijk (per mail) te gebeuren voor 28 oktober.
Bij annulering na deze datum vindt geen restitutie plaats. Wel kan,
na schriftelijke melding een vervangende persoon deelnemen.

Erasmus MC-Sophia, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam,
Sophia Bios.

Hiervoor verwijs ik u naar de website:
www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/bereikbaarheid/sophia/
U kunt de Sophia Bioscoop vinden in het Erasmus MC-Sophia,
3e verdieping.

Locatie

U kunt parkeren in één van de parkeergarages van het Erasmus MC:
• Parkeergarage Westzeedijk 361, Rotterdam
• Parkeergarage Wytemaweg 12, Rotterdam

