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A lgemene  i n fo rma t i e

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor kinderartsen, neonatologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen, lactatiekundigen en diëtisten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN, NVK, Kwaliteitsregister Paramedici en de 
KNOV. Accreditatie voor lactatiekundigen IBCLC wordt aangevraagd. Deelnemers 
ontvangen na afloop van het symposium een certificaat.

Locatie
Het symposium vindt plaats in het Auditorium, hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, 
De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Een routebeschrijving vindt u op www.paog.nl.

Parkeren
De Vrije Universiteit is goed te bereiken met openbaar vervoer. Wij raden u aan hier 
zoveel mogelijk gebruik van te maken. Rondom de VU is parkeren alleen mogelijk 
tegen betaling. In verband met bouwwerkzaamheden zijn de parkeermogelijkheden 
beperkt.

Inschrijven
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium online inschrijven via 
www.vumc.nl/paog/moedermelkbank. Betaling verloopt via iDEAL.

Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw 
BIG-nummer op het digitale inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit nummer kunnen 
wij uw deelname niet verwerken en worden geen accreditatiepunten bijgeschreven.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- Dit is inclusief restauratieve voorzieningen.

Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van uw 
registratie vóór 30 oktober 2011 wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening 
gebracht. Na genoemde datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Dit symposium wordt mede 
mogelijk gemaakt door:



P rog ramma
  

  8:30 uur Ontvangst en koffie

  9:30 uur Opening Nederlandse Moedermelkbank

  9:40 uur Introductie
 Hans van Goudoever

10:00 uur ‘Het opzetten van een moedermelkbank’
 Ineke van Vliet

10:30 uur ‘Toekomst van prematuren’
 Mirjam van Weissenbruch

11:00 uur Koffiepauze

11:45 uur ‘Zorg voor de allerkleinsten’
 Titia van Pel

12:00 uur ‘De kunst van het kolven’
 Frédérique Beukhof

12:15 uur ‘Wat beweegt een donor’
 Olga Oldenbeuving

12:30 uur Lunch

 Engelse sessie

13:30 uur ‘Feeding the Preterm Infant’
 Stefanie Kouwenhoven

14:00 uur ‘Post Discharge Nutrition, is there a Role for Human Milk?’
 Harrie Lafeber

14:30 uur ‘Human Milk Banking Experience and the Situation in Italy’
 Sertac Arslanoglu

15:00 uur ‘Mother’s Milk versus Formula - Evidence from Animal Models’
 Per Sangild

15:30 uur Koffiepauze

16:00 uur ‘Individual Fortification of Human Milk’
 Staffan Polberger

16:30 uur ‘Early Nutrition Study’
 Willemijn Corpeleijn

17:00 uur Closing
 Hans van Goudoever
 
Receptie in de lounge van het personeelsrestaurant in VU medisch centrum
(de Boelelaan 1117)

I n l e id ing
Per jaar worden er in Nederland ongeveer tweeduizend kinderen geboren na een 
zwangerschapsduur van minder dan tweeëndertig weken. Er volgt langdurige opname op 
een neonatologieafdeling.

Bewezen is dat voeding een belangrijk effect heeft op de ontwikkeling en de uitkomst van 
het te vroeg geboren kind. Te vroeg geboren zuigelingen gevoed met moedermelk hebben 
minder vaak een ernstige darmontsteking, minder infecties en minder heropnames dan te 
vroeg geboren zuigelingen welke kunstvoeding krijgen.

Helaas lukt het in de meeste gevallen de moeder van een te vroeg geboren kind niet om 
voldoende moedermelk te produceren. Dit komt door stress rondom de opname, het niet 
op gang komen van de melkproductie of het mag niet aan het kind gegeven worden door 
medicatiegebruik. Om deze kinderen toch moedermelk te kunnen bieden, is de Nederlandse 
Moedermelkbank opgericht. 

Gezonde, recent bevallen vrouwen doneren moedermelk die zij overhebben. Na een 
uitgebreide keuring, in samenwerking met Sanquin Bloedvoorziening, worden zij officieel 
moedermelkdonor. Deze melk ondergaat verschillende keuringen en bewerkingen, totdat 
het geschikt is voor het te vroeg geboren kind.

Op donderdag 24 november wordt de Nederlandse Moedermelkbank officieel geopend. 
Dit wordt gevierd in de vorm van een symposium. Verschillende (medische) disciplines 
zullen input leveren, wat een zeer divers programma tot gevolg heeft. Gedurende de 
tweede, tevens de verdiepende sessie, zal een aantal internationale sprekers een voordracht 
geven over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van (donor)moedermelk op de 
Neonatologieafdeling. 

Prof. dr. Hans van Goudoever
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