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Samen aan de slag voor een betere JGZ!
 

Dit congres “De jeugdverpleegkundige heeft de toekomst” 

presenteert een uitdagend programma speciaal voor 

jeugdverpleegkundigen (en verpleegkundig specialisten 

werkzaam in de JGZ).

 

 •  Voeding: wat brengt voeding te weeg bij het (jonge) 

kind? Over de invloed van voeding.

 •  Sociale media: wat kan je of moet je er mee als 

jeugdverpleegkundige? Hoe maak jij er al gebruik van?

 •  Positionering: aan het werk met “Waarderend 

onderzoeken”. Versterk je rol in of met het sociale (wijk) 

team op basis van je eigen krachten en kwaliteiten.

 

Kortom, verdiep je kennis, verbreed je netwerk en versterk 

jezelf en de JGZ!

Deze dag wordt georganiseerd door de Vakgroep 

Jeugdverpleegkundigen, onderdeel van de 

beroepsvereniging V&VN, afdeling Maatschappij en 

Gezondheid.

Voorwoord
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09.00 - 09.30 Aanvang

09.30  Opening

09.45 - 10.15  Metabolic programming
 Bastiaan Schouten, Danone Research
   In het begin van het leven wordt al bepaald of een kind later gezond 

oud kan worden, zelfs als het kind nog niet geboren is. Tijdens deze 
presentatie wordt met name ingezoomd op de rol van voeding in deze 
periode en het effect op de gezondheid op latere leeftijd. Met diverse 
voorbeelden wordt het belang van vroege voeding verduidelijkt. 

10.15 - 11.00  Hoe eten ze?
 Samirah Schippers, Diëtist
  Als jeugdverpleegkundige kom je dagelijks in aanraking met 

peuters, maar heb je ook een idee wat deze peuters daadwerkelijk 
binnenkrijgen? Aan de hand van recent onderzoek wordt inzicht 
gegeven in de voedingsinname van peuters. Tevens wordt gekeken 
naar de rol die jij hierin kunt spelen nu maar ook voor later!

11.00 - 11.30  Pauze

11.30 - 12.30  Social media werkt
 Iris Wezenberg, Social Media Adviseur bij Delta Lloyd & OHRA
  Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media 

en welke rol kan social media spelen in jouw dagelijks werk? Ervaar 
het vervolgens zelf en maak kennis met Twitter en bloggen!

12.30 - 13.30  Lunchpauze

13.30 - 16.00   Workshop ‘Werken aan een positieve positionering’
 Arjan van Vembde & Anita Jansen, Positief Samenwerken
  In het middagprogramma staat de positionering van de JGZ 

professional centraal. Jouw kennis en kunde bepalen mede wat 
er gedaan wordt voor die tiener, die baby en dat gezin. In deze 
workshop maak je kennis met de methode van “Waarderend 
Onderzoeken”. Je gaat actief aan de slag met jouw kwaliteiten en 
hoe je die op een effectieve manier voor het voetlicht kunt brengen.

13.30 – 14.30  Deel 1: Inleiding op de methode van ‘Waarderend onderzoeken’ en 
de toepassing hiervan op jouw positionering als JGZ professional.

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 16.00  Deel 2: In de tweede helft van de workshop staat jezelf presenteren in 
een wijkteam of sociaal team centraal. Hoe breng je jouw kwaliteiten 
– en die van de JGZ – op een goede manier voor het voetlicht?  
Je oefent om in korte tijd de kern van je boodschap te presenteren.

16.00  Afsluiting

Programma
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Dit congres wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Vrijdag 18 september 2015
09.00 -16.00 uur
Media Plaza Utrecht

Basislid V&VN: € 75 
Ook lid van de afdeling M&G: € 50 
Geen lid: € 90

Om je aan te melden ga je naar:
www.eventbrite.nl
Zoek op ‘de jeugdverpleegkundige heeft de 
toekomst’ en registreer je daar.
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