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Down poli DeKinderkliniek bestaat 10 jaar

Uitnodiging om met elkaar het 10 - jarig bestaan te
vieren
Wat zijn we daar trots op! En wat is er veel
gebeurd. Vanaf het begin hebben we een
multidisciplinaire aanpak voor ogen gehad en
hebben we met verschillende specialismen de
zorg voor de downpatiënten zo compleet mogelijk

geprobeerd te maken. In de loop der jaren zijn er
meer specialismen bij gekomen, zijn we blijven
leren van elkaar en nu kunnen we zeggen dat we
een ‘dreamteam down’ zijn. Eén ouder noemde
onze poli "een warme deken", dat beschouwen
we als een compliment.

We gaan deze mijlpaal vieren, met jullie allemaal:
patiënten, ouders en zorgverleners, iedereen is
van harte welkom!
Tijdens het symposium is de Muziekids studio
speciaal geopend voor de patiënten, begeleiding
is gewenst.

Programma symposium 25 januari 2019
13.30 uur
Inloop
14.00 uur
Welkom in DeKinderkliniek
14.15 - 15.00
Karel de Corte
15.00 - 15.30
Pauze
15.30 - 16.15
Manu Keirse
16.15 - 16.45
's Heeren Loo
16.45 - 17.00
Annemarie van
Wermerskerken, vragen en afsluiting
17.15 uur
Borrel

Karel de Corte: ‘Maak me niet Down. Downsyndroom
anders bekeken.’

Karel De Corte is orthopedagoog en heeft een
bijzondere interesse voor mensen met
verstandelijke beperkingen ontwikkeld. Hij heeft
zich verdiept in gedrags- en andere
problematieken bij deze doelgroep. Hij legt in zijn
werk de nadruk op het leren zien en begrijpen
van mensen met downsyndroom, met hun
specifieke kwetsbaarheden.

Manu Keirse: 'Een kind met down, dat doet wat met
je.'

Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist
in het omgaan met verlies en verdriet. Als ouder
van een kind met downsyndroom zul je altijd
geconfronteerd blijven met gemiste mijlpalen.
In elke fase die je kind doormaakt kun je een
mogelijkheid van een gevoel van verlies ervaren:
dit wordt door Keirse 'levend verlies' genoemd.

Zorg op maat voor kinderen met Down. Wat 's Heeren
Loo kan bieden …

Marja Eding, gezondheidszorg-psycholoog,
Infant Mental Health specialist en Annemiek
Dings, gezondheidszorg-psycholoog,
Psychotherapeut Kind&Jeugd, zijn werkzaam op
de polikliniek van 's Heeren Loo. Zij geven
antwoord op specifieke vragen zoals: Hoe kan ik
het beste met het gedrag van mijn kind omgaan?
Hoe ontwikkelt mijn kind zich straks wanneer hij/
zij volwassen is? Wat zijn dan mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor wonen en werken.

Aanmelden kan hier

Je kunt je aanmelden door een email te sturen
naar afspraak@dekinderkliniek.nl

Uiteraard mag je deze uitnodiging verspreiden
onder collega's en andere betrokkenen. Wel
graag allemaal aanmelden.

Accreditatie is aangevraagd voor de
verschillende beroepsbeoefenaren.

