
Borstvoeding en een baby met onrust
Verschillende invalshoeken

Donderdag 6 april 2017 van 17.00 - 22.00 uur

Wij zijn blij u te kunnen uitnodigen voor het 3e symposium van de Twentse Werkgroep Borstvoeding! (TWB) 

Tijdens dit symposium wordt u geïnformeerd over diverse oorzaken van onrust bij baby’s en de mogelijke vormen 

van behandeling of aanpak voor ouders en zorgverleners. 

Is er sprake van krampen, overmatig huilen, overstrekken, slaapproblemen, spugen, allergie of laat de baby 

normaal gedrag zien? 

Verschillende professionals geven hun visie over deze onderwerpen.

Het symposium is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de begeleiding van borstvoeding waaronder: 

kraamverzorgenden, verloskundigen, verpleegkundigen, jeugdartsen, lactatiekundigen, gynaecologen, kinderartsen, 

logopedisten, kinderfysiotherapeuten en andere geïnteresseerden.

Voor verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen en jeugdartsen is accreditatie 

aangevraagd. 

Avondvoorzitter mw. I. Oude Griep-Munsterhuis, lactatiekundige IBCLC

17.00 uur Ontvangst met soep en broodjes, inschrijving

17.45 uur Opening informatiemarkt

18.15 uur Welkom door mw. I. Oude Griep-Munsterhuis

18.30 uur De darmflora, dhr. R. Hendriks, microbioloog

19.15 uur Medische visie op onrust, mw. dr. E. van der Kroft, kinderarts ZGT 

20.00 uur Pauze met koffie/thee, informatiemarkt

20.15 uur Lactatiekundig perspectief, mw. M. van Lonkhuizen, lactatiekundige IBCLC

21.00 uur De praktische aanpak, mw. E. Hemeltjen, kinderfysiotherapeut

21.30 uur Discussie

21.50 uur Afsluiting door de avondvoorzitter

22.00 uur Einde van het symposium

Dhr. R. Hendriks, microbioloog

De darmflora

De darmen spelen een belangrijke rol in ons lichaam. Bij baby’s moet de darmflora nog uitrijpen. 

De microbioloog vertelt welk verschil het maakt of een baby via een natuurlijke bevalling geboren wordt 

of middels een sectio. Het verschil tussen het geven van borst -of kunstvoeding en wat de laatste onderzoeken 

op dit gebied uitgewezen hebben.

Mw. r. E. van der Kroft, kinderarts ZGT 

Medische visie op onrust

Wanneer ouders een onrustige baby hebben kunnen ze doorverwezen worden naar de kinderarts. De kinderarts kan 

onderzoek doen naar een medische oorzaak voor onrust en afhankelijk van de diagnose een behandelplan voorstellen. 

De spreker zal in gaan op mogelijke behandelingen, bijvoorbeeld reflux en de resultaten weergeven. Wat werkt wel en 

niet? Maakt het verschil of er borstvoeding of kunstvoeding gegeven wordt en wat als er sprake is van allergie?

Mw. M. van Lonkhuizen, lactatiekundige IBCLC

Lactatiekundig perspectief

Als lactatiekundige kom je regelmatig in aanraking met ouders met een onrustige baby. Mw. van Lonkhuizen vertelt 

welke adviezen en praktische tips er te geven zijn op het gebied van borstvoedingsmanagement. Ook gaat ze in 

op zelfdiagnose en overdiagnose door ouders en/of hulpverleners en het gebruik van middeltjes tegen spugen of 

krampen.

Mw. E. Hemeltjen, kinderfysiotherapeut

De praktische aanpak

Een kinderfysiotherapeut geeft praktische adviezen aan ouders hoe om te gaan met met hun baby met klachten 

als krampen,spugen, veel huilen en weinig of onrustig slapen. Mw. Hemeltjen vertelt en laat ouders zien op welke 

manier ze hun baby kunnen verzorgen/hanteren, het dragen en in slaap laten vallen van de baby komen ook aan 

de orde. Mw. Hemeltjen werkt vanuit de thuissituatie en leert ouders onderscheid te maken tussen honger-en 

vermoeidheidssignalen.

Ga hiervoor naar www.zgt.nl/symposium-borstvoeding

De kosten voor deelname bedragen € 29,95 over te maken op bankrekening NL51ABNA0637983580 t.n.v. ZGT. Na 

inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling (hiervan 

ontvangt u geen bevestiging). De uiterste aanmelddatum is 15 maart 2017.

Contactpersoon voor het symposium is mw. A. Mulder

Telefoonnummer: 06 28 53 78 19 

E-mail: ann.mulder@zgt.nl

ZGT locatie Almelo Twentezaal, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo. 

Kijk voor de routebeschrijving op zgt.nl (u ontvangt een gratis uitrijkaart).

Ontvangst en inschrijving zijn in het personeelsrestaurant, op etage -1.

Rond de Twentezaal is een informatiemarkt ingericht. Hier kunt u voorafgaand aan het symposium en in de pauze 

een kijkje nemen. U vindt hier o.a. de VBN, het Mammacafé, Borstvoeding.com, een draagdoekconsulent, een 

craniosacraaltherapeut en Moeders voor moeders.

Over de Twentse Werkgroep Borstvoeding (TWB)

De TWB bestaat uit vertegenwoordigers en lactatiekundigen van de Twentse ziekenhuizen, verloskundigen, de 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, vrijgevestigde lactatiekundigen, JGZ GGD Twente, Naviva kraamzorg en BTK 

kraamzorg, met medewerking van de andere Twentse kraamzorginstellingen.
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