
Departement Gezondheidszorg

BARTHELS BVBA

Departement
GezondheidszorgOpen aanbod M&K zorg:

KHLim Quadri gezondheidszorg heeft een aanbod aan op-
leidingen gericht op de zorg voor moeder en kind. 

Inschrijven:
Inschrijven kan via de website www.khlimquadri.be 

Deelnameprijs is 40 euro, studenten betalen 20 euro.•	
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en tevens een •	
uitnodiging tot betaling.

Locatie:
Katholieke Hogeschool Limburg, Campus OLB,             •	
Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Wegbeschrijving: www.khlim.be •	

Met de steun van:

Avondseminarie

Ontwikkelingsgerichte 
zorg voor de neonaat. 

Een uitdaging voor 

alle betrokkenen

Donderdag 23 april 2009, 18.30u 
KHLim, campus Oude Luikerbaan 

Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
T 011.288 260  F 011.288 269
www.khlimquadri.be

1. Bachelor in de pediatrische 
gezondheidszorg
(i.s.m. Associatie K.U.Leuven)

Deze opleiding tot kinderverpleegkundige beoogt 
het ontwikkelen van de deskundigheid en de 
motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan 
het kind en de ouders en dit op maat van elke 
individuele situatie. 
Naast een aanzienlijk volume klinisch onderwijs 
komen de volgende modules aan bod: 

a.
b.
c.

d.

e.

Neonatologie
Intensieve zorgen pediatrie
Interdisciplinaire zorg voor het 
chronisch zieke kind
Psychosociale en geestelijke 
gezondheidszorg voor het kind
Verpleegkundige wetenschappen

2. Postgraduaat Lactatiekunde 
(i.s.m. P.H.Limburg)

Deze opleiding biedt aan vroedvrouwen, ver-
pleegkundigen en artsen de mogelijkheid om hun 
kennisdomein in verband met borstvoeding uit te 
breiden. De kennis en attitude van deze verstrek-
kers kunnen in hoge mate het succes of falen van 
de borstvoeding bepalen.



Situering:
Medici, paramedici, verpleegkundigen en vroedvrouwen 
worden in hun praktijk geconfronteerd met situaties waar-
bij kinderen en ouders van mekaar worden gescheiden. 
Prematuriteit is hiervan het beste voorbeeld maar ook an-
dere aandoeningen of situaties kunnen een separatie tot 
gevolg hebben. Zorg- en behandelverstrekkers moeten 
die zorg verstrekken waarbij de ontwikkeling van het kind 
optimaal wordt ondersteund.   Ook de ouders zelf spelen 
hierbij uiteraard een belangrijke rol.  

Ontwikkelingsgerichte zorg implementeert het creëren van 
een brug tussen kind en ouders. Hierbij is het belangrijk 
dat zorgverleners het gedrag van kinderen leren begrijpen 
en van hieruit individueel zorg verstrekken. Ontwikkelings-
gerichte zorg vraagt een andere manier van kijken naar het 
kind en zijn omgeving, het vraagt om anders te durven zijn 
in de rol als professional. 

Op een interactieve wijze en praktijkgericht tonen de diverse 
sprekers aan dat ontwikkelingsgerichte zorg mogelijk is 
binnen elk werkterrein!

 

Doelgroep:
Dit avondseminarie richt zich tot een ruim publiek.  (Neo-
natologie-)verpleegkundigen, neonatologen, kinderartsen 
en alle professionals die betrokken zijn bij de zorg en/of 
die te maken krijgen met (ex-) couveusekinderen.  Docen-
ten en studenten verpleegkunde, vroedkunde, maar ook 
ouders zijn van harte welkom.

Inlichtingen:
De verantwoordelijke voor deze vorming is 
Kristel Liesenborghs. 
Bijkomende inlichtingen via kristel.liesenborghs@khlim.be 
telefonisch op het nummer 011 28 82 60

Programma

Departement Gezondheidszorg

Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
T 011.288 260  F 011.288 269
www.khlimquadri.be

Personalia:

Kristel Liesenborghs is verpleegkundige en verbonden 
als lector aan de Katholieke Hogeschool Limburg. 

Dr. Filip Cools werkt als neonatoloog in het Universitair 
Ziekenhuis Brussel.  Hij is directeur van het Belgisch Cen-
trum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM). 

Tony Waterschoot is verpleeg- en vroedkundige. Hij is 
lid van de redactieraad van het tijdschrift van de Vlaamse 
Organisatie van Vroedvrouwen.  Momenteel werkt hij als 
adjunct-hoofdverpleegkundige op NICU, UZ-Brussel. 

Heidi Melotte is klinisch kinderpsychologe en psycho-
dynamisch kindertherapeute. Ze doceert algemene- en 
ontwikkelingspsychologie binnen de opleiding bachelor 
vroedkunde Limburg. Ze is verbonden als onderzoeksme-
dewerker adoptiestudies aan K.U.Leuven.

De KHLim is partner in de associatie KULeuven.

18u30: Onthaal met broodjes

19u00: Verwelkoming
Kristel Liesenborghs

19u10: 1. De hersenen in ontwikkeling
2. Korte en lange termijneffecten van  

ontwikkelingsgerichte zorg : 
wat zeggen klinische studies?  

Dr. Filip Cools

20u10: Ontwikkelingsgerichte zorg : 
praktische benadering op NICU in het 
UZ-Brussel
Tony Waterschoot

21u00: Wanneer “zorgen voor” niet meer zo 
vanzelfsprekend is…
Heidi Melotte

21u50: Vragenronde

22u00: Receptie


