
Je werk is ver weg maar je vak is dichtbij 
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WinterKLAS 2021WinterKLAS 2021
Ruimte voor je vak

NASCHOLEN OP 1,5 METER



Winterklas is meer dan nascholen over kinderlongziekten en allergie. Ook algemene onderwerpen 
komen aan bod, zoals crew resource management en het bespreekbaar maken van verslaving. Een 
belangrijk deel van het programma gaat over persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld is de toenemende 
belangstelling van de media voor de zorg. Zou jij je beleid kunnen uitleggen bij Nieuwsuur?

Ruimte voor je vak
Vanwege de aanhoudende dreiging van Corona organiseren we Winterklas deze keer in Nederland, 
op een heerlijke plek, waar nascholen en ontspannen op 1,5 m uitstekend samen gaan. Winterklas 
betekent vooral: ruimte voor je vak. Drie dagen lang bivakkeer je met een kleine groep vakgenoten 
(maximaal 40) in de Veluwse bossen, weg van de dagelijkse routine. Even geen diensten, geen 
telefonische consulten. In plaats daarvan neem je deel aan workshops of ben je met elkaar in de 
buitenlucht. Ideale omstandigheden voor echte verdieping in het vak én voor een forse uitbreiding 
van je netwerk.

Ruimte voor ontspanning
Winterklas bestaat vooral uit workshops, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan. Actief onderwijs 
dus. Nieuw dit jaar is een aantal korte overzichtslezingen van experts, met aandacht voor de inhoud 
én voor een aansprekende vorm. Er is veel ruimte voor ontspanning. ’s Middags en een groot deel 
van de avond ben je vrij en onder elkaar. Ongemerkt ben je ook dan op een prettige manier met je 
vak bezig. ‘Van het informele programma leer je evenveel als van de workshops’, zeggen cursisten.

Samengevat:
- nascholing over medisch-inhoudelijke onderwerpen en persoonlijke ontwikkeling
- actief onderwijs (20 accreditatiepunten)
- informeel contact met collega-kinderartsen
- genieten van buitenlucht en natuur

Met veel genoegen nodigen wij je daarom van harte uit deel te nemen aan Winterklas 2021!

Caroline Brackel, Amsterdam UMC
Paul Brand, Isala Zwolle 
Károly Illy, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

“Winterklas: nascholen, netwerken en ontspannen”

Programma

Zondag 17 januari
17.00  uur Aankomst en inchecken in het hotel
18.00 uur Ontvangst en uitreiking cursus-
  materiaal
18.30 uur Welkomstwoord en mededelingen
18.45 uur Lagerhuisdebat over actueel 
  onderwerp
20.15 uur Diner 

Maandag 18 en dinsdag 19 januari
08.00 uur Workshop
09.30 uur Pauze
09.45 uur Workshop
11.15 uur Pauze
11.30 uur  Update van de expert 
12.00 uur Lunch/tijd voor ontspanning

17.00  uur  Update van de expert
17.30  uur  Een goed verhaal
18.00  uur  Pauze
18.15  uur  Workshop
19.45  uur  Afsluiting
20.00  uur  Diner

Woensdag 20 januari
08.00  uur  Workshop
09.30  uur  Pauze
09.45  uur  Workshop
11.15  uur  Pauze
11.30  uur  Update van de expert
12.30  uur  Lunch
13.30  uur  Workshop 3
15.00  uur  Afsluiting



Onderwerpen en sprekers

Update van de expert

• Behandeling van ernstige obesitas Laila van der Heijden, aios kindergeneeskunde, 
 Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
• Vernevelen, gevaarlijk of niet? Caroline Brackel, kinderarts, Amsterdam UMC
• Bijnierschorsinsufficiëntie: hoe vast te stellen en hoe te behandelen?
  Christaan Mooij, kinderarts, Amsterdam UMC, locatie AMC
• Ethiek: zorgprioritering in tijden van schaarste Martine de Vries, kinderarts, Leids Universitair 
 Medisch Centrum
• De kinderarts in coronatijd Károly Illy, kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
• Integrative medicine Ines von Rosenstiel, kinderarts, Rijnstate, Arnhem

Een goed verhaal

• Hoe hou jij je skistok vast? Chris de Kruiff, kinderarts, Amsterdam UMC
• COVID lessen: hoe doorstaan we vitaal de volgende crisis? Paul Brand, kinderarts, Isala, Zwolle

Workshops

• Praten over verslaving
 Caroline Brackel, kinderarts, Amsterdam UMC
 Monique Trijbels, kinderarts, Merem Medische Revalidatie, Hilversum
• Eerste hulp bij kinderarts en media
 Károly Illy, kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
• Klinisch redeneren: waarde, beperkingen, en hoe leer je het je coassistent en aios?
 Paul Brand, kinderarts, Isala, Zwolle
 Roel Polak, aios kindergeneeskunde, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
• Respiratoire ondersteuning
 Dagmar Zeef, aios kindergeneeskunde, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
 Walter Balemans, kinderarts, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
• Zinnig en Zuinig 
 Jolita Bekhof, kinderarts Isala Zwolle
 2e docent
• Hartstikke benauwd
 Maartje de Vroomen, kinderarts, Amsterdam UMC, locatie Bonaire
 Joris van Driel, kinderarts, Isala, Zwolle
• Eendracht maakt macht
 Saskia van Daalen, kinderarts, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk
 Jaime Smal, kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht
• Respiratoire problemen bij kinderen met (psycho)motore retardatie: een ernstig en herkend 
 probleem?!
 Chris de Kruiff, kinderarts, Amsterdam UMC
 Govert Brinkhorst, kinderarts, NoordWestZiekenhuisgroep, locatie Alkmaar 
• Niet alle piepende kinderen hebben astma
 Ellen Croonen, kinderarts, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
 Jimmie Honings, KNO-arts; hoofd-hals chirurg, Radboudumc, Nijmegen



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op 
de subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda 
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijf-
voorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt 
Kinderarts:  € 1.395,-
AIOS:  € 595,-

Bij het inschrijfgeld zijn de cursuskosten, logies, 
ontbijt, lunch, diner en koffiepauzes inbegrepen.

U reist op eigen gelegenheid naar Ellecom. Er is voor 
u een kamer gereserveerd van zondag 17 januari 
t/m woensdag 20 januari. Het programma begint 
op zondagavond met een plenaire bijeenkomst, 
waarna de volgende dagen alle 9 workshops 
zullen plaats vinden en de experts aan het woord 
komen. Tussen de workshops en lezingen door 
is er ruimschoots gelegenheid tot ontspanning 
en sportieve activiteiten (zoals mountainbiken en 
handboogschieten).

Doelgroep  
Algemeen kinderartsen (ziekenhuis) en 
AIOS in de laatste fase van hun opleiding

Accreditatie 
Toegekend door de NVK met 20 punten 

Datum en locatie  
17-20 januari 2021
Landgoed Avegoor
Zutphensestraatweg 2
6955 AG Ellecom

Tijdens de nascholing houdt SCEM 
zich aan 1,5 meter afstand door middel 
van aanpassingen in zaalopstelling, 
registratie, pauzemomenten, eventuele 
stands e.d. Hierdoor kan de noodzakelijke 
anderhalve meter afstand ook tijdens de 
nascholing worden aangehouden

Informatie 
SCEM
Postbus 21
4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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