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De binas van de kinderdiëtist en kinderarts

Met veel plezier nodigen we u uit voor het symposium ‘Uitdaging of 
kans? Dieetbehandeling voor het zieke kind’. Dit symposium wordt 
georganiseerd door de sectie kinderen van de Stuurgroep Ondervoeding,  
de Expertisegroep Voeding van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde en de auteurs van de Dietetic Pocket Guide (DPG) 
Paediatrics. 

DPG Paediatrics geeft een actueel overzicht van de huidige inzichten in 
het voedingsbeleid bij kinderen met uiteenlopende aandoeningen. Het is 
een zakboek, passend in de zak van een witte jas; altijd bij de hand om 
normaalwaardes, formules, diagnostische tests of ziektekenmerken op 
te kunnen zoeken.

Het symposium bestaat uit een algemeen deel en een ziektespecifiek 
deel waarbij gerenommeerde sprekers (waaronder de schrijvers van 
de Pocket Guide) voordrachten zullen geven. Aan het einde van dit 
symposium bent u vele nieuwe inzichten rijker en weet u hoe de Pocket 
Guide praktisch te gebruiken. 

Prof. dr. Koen Joosten, dagvoorzitter, kinderarts-intensivist, hoogleraar voeding 
en metabolisme zieke kind, bestuurslid Stuurgroep Ondervoeding 



Programma

De introductie van het DPG boek en de presentaties van Rosan Meyer worden in het Engels gehouden, alle andere presentaties 
zijn in het Nederlands.

9:30 – 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 – 11:30

11:30 - 12.15

12.15 – 13.15

13:15 – 14.00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

Inschrijving en ontvangst met koffi  e en thee

Opening Symposium

Introduction DPG
Clinical/dietary Assessment and Nutritional 
requirements for health and disease

Voeding en het darmmicrobioom - 
wat weten we nu eigenlijk? 

Nutritional Management/Assessing out-
come/monitoring: catch-up growth, how and 
when (including case studies infants with 
Faltering Growth)

Lunch
 
Interactieve discussie aan de hand van 
casuïstiek, samenwerking 3de, 2de en 
1ste lijn

Voeding bij het ernstig zieke kind: 
vasten of voeden

Voeding bij IBD

Break 

Voeding bij kanker

Voedingsproblematiek bij allergische 
kinderen

Take home messages

Einde Symposium

Dagvoorzitter: prof. dr. Koen Joosten
kinderarts-intensivist Erasmus MC

Dr. Rosan Meyer
kinderdiëtist en docent 
Imperial College London, UK 

Dr. Tim de Meij
kinderarts-MDL Amsterdam UMC

Dr. Rosan Meyer
kinderdiëtist en docent Imperial 
College London, UK  

Ir. Brenda Glas
voedingskundige/kinderdiëtist, 
Consultancy in kindervoeding 
Ingrid Mimpen  
kinderdiëtist Voeding & Zo 
Rotterdam  
Kinderdiëtisten EET Rotterdam

Prof. dr. Koen Joosten 
kinderarts-intensivist Erasmus MC

Dr. Anemone van den Berg
kinderarts-MDL, Wilhelmina 
Kinderziekenhuis Utrecht.

Prof. dr. Wim Tissing
kinderoncoloog Prinses Máxima 
Centrum

Dr. Berber-Vlieg Boerstra
Diëtist-onderzoeker OLVG, 
Hanzehogeschool Groningen en 
Vlieg & Melse Diëtisten 

Prof. dr. Koen Joosten 
kinderarts-intensivist Erasmus MC



Praktische gegevens

Waar & Wanneer
Jaarbeurs Meetup
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

23 januari 2020
van 09:30 tot 17:00 uur

Doelgroep
Kinderartsen, arts-assistenten en diëtisten

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen en diëtisten.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via https://uitdaging_of_kans.eventbrite.nl 
Voor dit symposium wordt inschrijfgeld van 55 euro gevraagd. 

Na inschrijving krijgt u, op het door u aangegeven e-mailadres, een bevestiging en 
routebeschrijving toegestuurd.

Graag ontmoeten wij u tijdens dit symposium!

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Nutricia Nederland.




