Save the date: 6 november 2020
Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling
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Inschrijving geopend!
6 november 2020

Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling
Het najaarssymposium Kinderpsychiatrie en Neuropsychologie wordt op 6 november 2020
georganiseerd ter gelegenheid van de heruitgave van het handboek Gedragsneurologie van het
kind (2020, C. Njiokiktjien).
In 2004 publiceerde dr. Charles Njiokiktjien Gedragsneurologie van het kind, handboek voor neuropsychologie,
neurologie en psychiatrie, waarin hij de belangrijkste inzichten van de 20e eeuw beschreef. Gedragsneurologie
van het kind is geheel herschreven met het doel de zoektocht naar up-to-date kennis te vergemakkelijken.
Deze lijvige monografie (1100 bladzijden en ca. 3600 referenties) heeft een hybride aard; naast de ontwikkelingsstoornissen kan men veel andere klinisch nuttige neuropsychologische onderwerpen vinden.
De vraag in het boek en tijdens het symposium is: Is kennis van de neurale dimensies en de fundering van
functies en hun stoornissen relevant voor het klinische werk? Tijdens het symposium wordt hierop ingegaan.
Daarbij komen wetenschappelijke inzichten omtrent ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen
aan de orde met relevantie voor diagnostiek en behandeling. Het belooft een boeiend symposium te worden
onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Jan Buitelaar en met toonaangevende
sprekers uit de werkvelden psychiatrie, neurologie en (neuro)psychologie.
Behalve een dag vol interessante sprekers krijgt elke deelnemer van het congres ook een exemplaar
van Gedragsneurologie van het kind (2020, C. Njiokiktjien) mee naar huis.

Schrijf u nu in voor het najaarssymposium!

Programma
10.00 uur

Opening

10.05 - 10.45

Wat is gedragneurologie en wat is de bijdrage aan het kinderpsychiatrisch handelen?
Charles Njiokiktjien

10.45 - 11.30

De ‘Extended Evolutionary Synthesis’ en de K&J psychiatrie
Marcel Schmeets

11.30 - 12.00

Koffiepauze

12.00 - 12.45

Een breder perspectief op genetische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren
Wouter Staal

12.45 - 13.30

Lunch

13.35 - 14.30

Ontwikkelingsstoornissen: het concept en empirische modellen
Jan Buitelaar

14.30 - 14.50

Intermezzo met pianist
Mischa van Tijn

14.50 - 15.20

Koffiepauze

15.20 - 16.00

Tans Metamorfoseconcept van motorische en taalontwikkeling
Charles Njiokiktjien

16.00 - 16.45

Dysfatische ontwikkeling. Casus B, het spectrum en de neuropsychologie van de spraaktaalstoornis in zijn ontwikkeling
Ank Verschoor

16.45 - 17.00

Samenvatting en plenaire discussie

Kijk voor meer informatie over de keynotes op de website.

Sprekers
Charles Njiokiktjien
Dr. Charles Njiokiktjien is na zijn opleiding tot neuroloog-psychiater gepromoveerd in de evenwichtsfysiologie na
onderzoek bij dr. J.B. Baron† (CNRS) te Parijs. Hij werkte 40 jaar als kinderneuroloog in het VUmc en was
consulent in de kinderpsychiatrie (Triversum, Alkmaar) en bij het behandelteam van de Stichting Dysphatische
Ontwikkeling te Amsterdam. Zijn publicaties zijn te vinden op www.suyi.nl. Sinds 2012 is hij werkzaam als auteur
en onderzoeker.

Marcel Schmeets
Drs. Marcel Schmeets is psychiater en werkt zowel met volwassenen als met kinderen. Hij is psychoanalyticus,
psychotherapeut en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Zijn specialiteit is diagnostiek bij jonge kinderen en
adolescenten. Marcel doet vooral langer durende behandelingen. Hij is lid van NVvP, NPG, NvPP (supervisor),
VKJP (supervisor), DAIMH (medeoprichter), EPF, IPA, NPSA, NVNPSA (medeoprichter) en VUP.

Wouter Staal
Prof. dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc Nijmegen en
bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme aan de faculteit sociale wetenschappen te Leiden. Hij is
daarnaast voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
en ambassadeur voor de patiëntenverenigingen NVA en Balans.

Jan Buitelaar
Prof. dr. Jan Buitelaar is hoogleraar psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, verbonden aan het Radboudumc
Nijmegen. Hij is verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en bestuursvoorzitter
van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Buitelaar leidt onderzoeksprojecten bij kinderen,
adolescenten en volwassenen met ADHD, autisme, agressief gedrag en stemmingsproblemen. Hij houdt zich
bezig met fundamenteel onderzoek naar de rol van hersenen en genen bij psychiatrische aandoeningen, maar
ook met toegepast onderzoek. Hij heeft vele publicaties, onderzoeksbeurzen en prijzen op zijn naam staan.
Daarnaast vervult hij nevenfuncties binnen adviesraden, kenniscentra en netwerken binnen de
kinderpsychiatrie.

Ank Verschoor
Drs. Catharina Anna Verschoor (Ank) is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en was
voorheen ergotherapeut. Ze is sinds 25 jaar praktiserend in de klinische neuropsychologie bij het team van de
praktijk van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling en de psychologiepraktijk Ebbinge & Verschoor. Ze is
coauteur van kinderneuropsychologische publicaties in langdurige samenwerking met Charles Njiokiktjien.

Praktische informatie
Hybride symposium
Het najaarssymposium van 2020 wordt vanwege de coronamaatregelen een hybride symposium. U kunt dus
zowel fysiek als digitaal deelnemen aan dit congres. Wilt u het congres graag meemaken vanuit het
Compagnietheater in Amsterdam? Schrijf u dan snel in, het aantal plaatsen is beperkt. Is de zaal vol, of neemt u
liever deel vanachter uw computer? Geen probleem! Wij zorgen voor een unieke ervaring, of u nu aanwezig bent
in het Compagnietheater of deelneemt vanuit huis!

Tarieven
Fysieke deelname

€ 265

Digtale deelname

€ 235

Het handboek is bij de symposiumbijdrage inbegrepen en wordt in het geval van digitale deelname na het
symposium toegezonden.

Locatie
Het congres is een hybride congres, dat betekent dat zowel fysieke als digitale interactieve deelname mogelijk is.
Het congres vindt plaats in het Compagnietheater.
Kloveniersburgwal 50
1012 CX Amsterdam
Routebeschrijving

Accreditatie
NVvP

In aanvraag

NVK

In aanvraag

NVN

In aanvraag

NIP K&J/SKJ

In aanvraag

FGzPt

In aanvraag

Inschrijven
Vanaf nu is het mogelijk om u in te schrijven voor het symposium. Het aantal fysieke deelnames is beperkt, dus
als u het congres wilt meemaken vanuit het Compagnietheater, schrijf u dan snel in!
Klik op onderstaande button om naar het aanmeldformulier te gaan.

Schrijf u nu in voor het najaarssymposium!

Voorwaarden & annuleren
Het Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling wordt georganiseerd door ZonderZorg. Voor dit
congres gelden de algemene voorwaarden van ZonderZorg.
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