
Screening van 
pasgeborenen: 
samen aan de 
wieg van een 
goede gezondheid
Nascholing voor jeugdartsen
Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
Donderdag 6 november 2014
18.00 – 21.15 uur 
RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek 



De vier screeningsprogramma’s die aan zwangeren en pasgeborenen worden 
aangeboden zijn gericht op het vroegtijdig opsporen van aandoeningen die 
de ontwikkeling en gezondheid van een kind kunnen schaden. Het is belang-
rijk voor jeugdartsen om te weten welke aandoeningen hiermee opgespoord 
worden, maar ook wat de beperkingen van deze screeningen zijn. U krijgt 
hierover tijdens deze nascholingsavond veel informatie.
U krijgt antwoord op vragen als: wat levert het neonatale gehoorscreenings-
programma op? Waarom dienen jeugdartsen ook nà deze screening alert te 
blijven op gehoorverliezen en waar moet je dan op letten? Hoe ziet het 
interventietraject er uit? En hoe wordt daarin samengewerkt met de jeugdge-
zondheidszorg? U krijgt ook een kijkje in de keuken van het hielprikscree-
ningsprogramma. Wat komt er in de praktijk allemaal kijken bij de hielprik-
screening? Wat levert de hielprikscreening eigenlijk op? Waarom is dit zo’n 
complex programma? Wat valt er de komende jaren nog te verwachten? 
Verder wordt beknopt informatie gegeven over de screeningen tijdens de 
zwangerschap die gericht zijn op preventie van bloedgroepantagonisme en 
infectieziekten, en op het opsporen van aangeboren afwijkingen bij het kind. 

Aanmelding voor deze nascholingsavond kan via: 
www.rivm.nl/pasgeborenen

Aan de nascholingsavond zijn geen kosten verbonden.
Maximum aantal deelnemers: 100

Accreditatie is aangevraagd.



Programma

17.00 – 18.00 uur Ontvangst met soep en broodjes

18.00 – 18.05 uur  Welkom door de avondvoorzitter 
 Herma Vermeulen
 
18.05 – 18.35 uur 1.  Opstarten of uitbreiden van een bevolkingsonderzoek:   
  hoe verloopt zo’n proces?
 
 2.  Zwangerschapsscreening op infectieziektes, 
  bloedgroepantagonisme en aangeboren afwijkingen.
 Arjan Lock

18.35 – 19.00 uur Neonatale gehoorscreening: ontwikkelingen en    
 aandachtspunten 
 Anneke Meuwese-Jongejeugd
 
19.00 – 19.30 uur Interventies bij slechthorende kinderen, samenwerking met  
 de JGZ
 Noelle Uilenburg

19.30 – 19.45 uur Koffie

19.45 – 20.15 uur De complexiteit van het hielprikscreeningsprogramma
 Eugènie Dekkers
 
20.15 – 20.45 uur De hielprikscreening in de praktijk
 Rendelien Verschoof-Puite

20.45 – 21.15 uur Voorlichting en deskundigheidsbevordering
 Herma Vermeulen

21.15 uur Afsluiting 

Over de sprekers



Drs. Arjan Lock is medisch adviseur 
bij het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek van het RIVM

Dr. Anneke Meuwese-Jongejeugd is 
programmacoördinator neonatale 
gehoorscreening bij het Centrum 
voor Bevolkingsonderzoek van het 
RIVM

Drs. Noelle Uilenburg is manager 
Onderzoek en Ontwikkeling & 
Vroegtijdige Onderkenning 
Gehoorstoornissen bij de NSDSK

Drs. Eugènie Dekkers is programma-
coördinator neonatale hielprikscree-
ning bij het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek van het RIVM

Drs. Rendelien Verschoof-Puite is 
medisch adviseur bij de Dienst 
Vaccinvoorziening en Preventie-
programma’s van het RIVM, regio oost 

Drs. Herma Vermeulen is coördinator 
van de pre- en neonatale screeningen 
bij het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek van het RIVM

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
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De zorg voor morgen begint vandaag
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