organisatie

• Via www.vvoc.be vóór 31 oktober 2019.
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.
• Terugbetaling ikv annulatie wordt niet meer
voorzien na 8 november 2019.

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 10% 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 de situatie beter te begrijpen.

attest
• Accreditering voor artsen en vroedvrouwen
werd aangevraagd.

locatie
• Hotel Park-Inn,
Martelarenlaan 36, 3010 Leuven.
• Het hotel bevindt zich aan het station Leuven
Centraal en is bereikbaar via een voetgangersbrug.
• Er is een ondergrondse parking van het
station. Gelegen op 200m voor de ingang van
het hotel.
.

meer info
www.vvoc.be
contact@vvoc.be

prijs
• 60 euro
• 40 euro voor ouders en studenten
• broodlunch inbegrepen (12u tot 12u50)

Deze studiedag werd mede mogelijk gemaakt door

studiedag wereldprematurendag

European Standards of
Care for Newborn Health
maandag 18 november 2019 • 12u-17u
Hotel Park Inn • Leuven
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inschrijven

European Standards
of Care for Newborn Health
programma

Topic: Follow-up & voortdurende zorg

sprekers

12u-12u50
Registratie en lunch

Johanna Walz
Head of Scientific Affairs, European Federation
for the Care of Newborn Infants (EFCNI)

13u00-13u15
Welkomstwoord

15u30-15u50
Opvolging na vroeggeboorte: een continuering
van de zorg
Dr. Alexandra Casaer
(AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge &
COS Gent)

13u15-14u15
Introductie ‘European Standards of Care for
Newborn Health‘
Johanna Walz (EFCNI)

15u50-16u10
Follow-up programma in België: van baby tot
kleuter, de eerste resultaten
Aurelie Pascal (UGent)

Topic: Voeding

16u10 - 16u30
Blik op dienstverlening van Kind & Gezin vanuit
Europese standaarden
Dr. Marleen Laureyns (Kind & Gezin)

14u15-14u45
Voeding op de neonatale afdeling en de rol van
donormelk
Dr. Veerle Cossey (UZ Leuven)

16u30-16u45
Slotwoord
14u45-15u10
Cue-based Feeding, een must, ook bij preterm
geboren baby’s
Kelly Janssens (FOD Volksgezondheid &
UZ Leuven)

15u10 -15u30
Pauze

Dr. Veerle Cossey
Neonatoloog, UZ Leuven
Kelly Janssens
Projectcoördinator Ontwikkelingsgerichte Zorg,
FOD Volksgezondheid & UZ Leuven
Dr. Alexandra Casaer
Kinderarts-neonatoloog,
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge,
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Gent
Aurelie Pascal
Kinesitherapeut en doctoraatsstudent, UGent
Dr. Marleen Laureyns
Adviserend arts, Kind & Gezin

