
Symposium voor apothekersassistenten in ziekenhuizen

Kindergeneeskunde vraagt specifieke aandacht

HIGHLIGHTS 2019

DATA & LOCATIES
19.11.2019  /  Regardz Eenhoorn / Barchman Wuytierslaan 2 / 3818 LH Amersfoort 
26.11.2019  /  Pullman Cocagne Hotel / Vestdijk 47 / 5611 CA Eindhoven

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website http://www.alliance-healthcare.nl/highlights-2019
De inschrijving wijst zich hierna vanzelf. 
 

KOSTEN
Vóór 1 augustus € 255,- per persoon. Vanaf 1 augustus € 285,- per persoon.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Alliance Healthcare
T 088 104 02 25 
E customerservices@alliance-healthcare.nl

HIGHLIGHTS 2019
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09.00 - 09.30 uur

09.30 - 09.45 uur

09.45 - 09.55 uur

09.55 - 10.40 uur

10.40 - 11.05 uur

11.05 - 11.50 uur 

11.50 - 12.30 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 15.00 uur

15.00 - 15.30 uur

15.30- 16.15 uur

16.15 - 16.25 uur

16.25 - 17.30 uur

PROGRAMMA
Ontvangst met koffi e en thee 

Opening symposium

Inleiding door dagvoorzitter

‘Farmacologie bij kinderen... 
think different’

Koffi epauze

‘Patiëntveiligheid in de kindergeneeskunde: 
hoe doe je dat?’

‘Profylaxe RSV bij Neonaten’

Lunch

‘Zorg op maat’

1. ‘Centralisatie van zorg in een landelijk 
 centrum: Wat betekent het voor de apotheek?’
2. ‘De apothekersassistente en het contact  
 met ouders van een ziek kind.’
3.  ‘VTGM van verpleging naar apotheek; 
 (on)mogelijkheden van een IV robot.’

Theepauze

‘Kinderen in het ziekenhuis, hoe korter… 
maar dan…’ 

Afsluiting en evaluatie

Aperitief

Drs. Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Manuel Voll, Director, Alliance Healthcare, sponsor

Prof. dr. Eric N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, 
Medisch Centrum Leeuwarden

19-11: Dr. Karin Rademaker, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Utrecht. 26-11: Dr. Yves Liem, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, UMC 
Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Dr. Cynthia van der Starre, kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Drs. Caroline van Dijck- van Boetzelaer, apotheker Poli-apotheek Franciscus 
Gasthuis, Rotterdam

Invulling in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht.

1. Dr. Lidwien M. Hanff, ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog

2 Mw. Karima Aamri-Bouzbib, teamleider en Mw. Jeanette T. Meijer, 
 apothekersassistente en moeder van Puck. 
3.  Dr. Rogier Lange, ziekenhuisapotheker

Drs. Bas van Vlijmen, poliklinisch apotheker,  Radboudumc,  Nijmegen.

Prof. dr. Eric van Roon, dagvoorzitter
Drs. Hans Caalen, organisator

‘Kindergeneeskunde vraagt specifi eke aandacht’
Kinderen en geneesmiddelen. Voor elke medewerker in een poliklinische of ziekenhuisapotheek 
is dan meteen duidelijk dat die combinatie extra alertheid vereist. Kinderen zijn geen kleine vol-
wassenen. Reageren dus vaak ook niet als kleine volwassenen op medicatie. En krijgen dus ook 
geen dosis alsof het kleine volwassenen zijn. 

Tijdens dit, KABIZ geaccrediteerde, symposium Highlights Ziekenhuizen 2019 gaan we samen op 
pad om de farmaceutische zorg voor deze groep patiënten eens goed onder de loep te nemen. 
Ook nu doen we dat, zoals gebruikelijk bij de Highlights Ziekenhuizen symposia, weer vanuit 
verschillende invalshoeken. 

We gaan onder andere in op de redenen waarom we voor het geven van geneesmiddelen kinderen 
niet kunnen beschouwen als kleine volwassenen. We gaan in op de organisatie van veilige zorg 
voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis. Een onderwerp dat tijdens het symposium 
uitgebreid aan de orde komt is het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Je hebt de 
berichtgeving over de recente start van dit nieuwe, specialistische ziekenhuis haast niet kunnen 
missen. Maar wat is nu de reden dat zo’n specialistisch ziekenhuis gestart wordt? Welke fi losofi e 
zit er achter en hoe wordt in het PMC de farmaceutische zorg vorm gegeven. Daarnaast komen 
nog andere onderwerpen aan de orde die samen aan het einde van de dag zorgen voor een palet 
aan informatie waarbij voor iedereen weer duidelijk is dat de diverse groep patiënten die we 
kinderen noemen, toch echt aparte aandacht vraagt. 

Kortom, een symposium waar je weer helemaal up-to-date wordt gebracht op het gebied van de 
Kindergeneeskunde, met een nadruk op praktisch bruikbare informatie voor de werkdag van morgen. 

Dit symposium wordt op twee verschillende locaties gehouden en wel op 19 november in 
Amersfoort en op 26 november in Eindhoven.

Drs. Hans Caalen    Prof. dr. Eric N. van Roon  
organisator    dagvoorzitter 
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