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In deze catalogus vind je een overzicht van de vormingen die Kind en Gezin in het voorjaar 
van 2023 organiseert. Het verdiepen en up-to-date houden van je kennis en vaardigheden is 
immers belangrijk om een kwaliteitsvolle werking te ondersteunen.  

Heb je een erkenning als CB-arts, dan wordt de deelname aan deze vormingen vergoed volgens 
de wettelijke bepalingen. Er wordt geen accreditering aangevraagd. 

in de afgelopen 
12 maanden al eerder volgde. In Kariboe vind je terug welke vormingen je wanneer volgde.  

Ook startende CB-artsen kunnen inschrijven voor de opleidingen van de permanente vorming.  

Ben je op zoek naar een opleiding die niet vermeld staat in deze catalogus? Laat het ons dan 
weten door je vraag te registreren op deze interesselijst.  

 
Leerportaal www.kindengezinacademie.be 

 

Als CB-arts vind je ook heel wat opleidingsmateriaal dat je kan ondersteunen in je job op het 
leerportaal van Kind en Gezin. Je vindt er bijv. online cursussen over Opvolgen van groei, 
vaccineren, Van Wiechenonderzoek, enz.  

Je vindt er ook de opnames van de voorbije webinars en vormingssessies. Klik hiervoor op het 
Playlist-icoontje       in de rechterbovenhoek van Kind en Gezin AcademieTV op de 

 

Het doornemen van online leermateriaal en het herbekijken van een opname van een voorbije 
webinar wordt niet vergoed. 

Bij een eerste bezoek aan dit leerportaal maak je in enkele stappen een login en wachtwoord 
aan. 

 

Vragen 

 

Academie@kindengezin.be 
02 533 13 49 

 

 

Voor CB-artsen 

https://kindengezin.sharepoint.com/:x:/s/leerportaal/ETRLxKMC5ulHik7k49bTv9wBJf40u7a1jZ2Y3B15flm5Aw?e=bAFrAQ
https://kindengezin.sharepoint.com/sites/AcademieTeamsite/Gedeelde%20documenten/Reguliere%20werking/Ondersteuning%20artsen/2022/www.kindengezinacademie.be
http://www.kindengezinacademie.be/
mailto:Academie@kindengezin.be
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Update Vaccinaties 
voorjaar 2023 

 
Nieuw 

 
 
 

Tijdens deze sessie overloopt adviserend arts Veerle 
Vekeman de vaccinatienieuwigheden en zet ze enkele 

vaccinatieadviezen en -richtlijnen bij Kind en Gezin nog 
eens extra in de verf. Een ideale manier om je kennis in 

het thema vaccineren up-to-  

 
Deze sessie wordt online georganiseerd.  

Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 
agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

De vorige Update Vaccinaties gemist?  
De opname vind je op leerportaal van Kind en Gezin.  

Klik op het Playlist-icoontje       in de rechterbovenhoek 
van Academie- zien. 

 
 
 

 
 

 

Datum Uur  

Di. 02/05/2023 13u  14u Registreren 

Woe. 03/05/2023 10u  11u Registreren 

Vrij. 02/06/2023 13u  14u Registreren 

Zat. 03/06/2023 10u30  11u30 Registreren 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

1 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=2
https://events.teams.microsoft.com/event/e4f401f0-70cb-4c43-bbef-f9cdeb0a49ae@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/fabbf69d-b37e-4301-aabc-cfe9949ea862@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/d281d412-0af8-4127-af8d-c0a69e2565dd@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/2b3fc7aa-55d4-4141-a364-356b7a6a660b@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Help, vaccineren of toch beter 
niet? Als twijfel de kop opsteekt. 

 

 

Herhaling 
 

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is hoog en stabiel. 
Toch merk jij ook ongetwijfeld dat ouders meer en meer 

vragen hebben bij het vaccineren van hun kind. Om in 
gesprek te kunnen gaan, is het belangrijk dat je zelf heel 

goed op de hoogte bent van juiste en foute informatie 
over vaccinatie. 

 

Adviserend arts Veerle Vekeman overloopt de 
argumenten van twijfelende ouders. Je krijgt 

inhoudelijke kapstokken en tips om zo goed mogelijk 
aansluiting te vinden bij de ouder die voor je zit. 

 
Deze sessie wordt online georganiseerd.  

Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 
agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

 

 

 

 

Datum Uur  

Ma. 06/02/2023 10u  11u30 Registreren 

Di. 07/02/2023 13u  14u30 Registreren 

Zat. 18/02/2023 10u30  12u Registreren 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

2 

https://events.teams.microsoft.com/event/2c567104-18dc-4f13-866a-9820b598e8eb@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/4f7a12c6-ad1e-4a59-ace0-bb895c11b718@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/b5aa2b8a-0a6d-4fa3-976d-08b1c5100307@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Het Van Wiechen-onderzoek: 
opvolgbeleid en alarmsignalen 

 

 

Herhaling 
 
 

Het opvolgen van de ontwikkeling is een belangrijke 
opdracht van de CB-arts. Om de interpretatie van de 

ontwikkeling en de hieraan gekoppelde acties rond 
opvolg- en verwijsbeleid vlot te laten verlopen, 

brachten we de alarmsignalen samen in één tabel. In 
plaats van voor elk item per leeftijd een apart opvolg- 

en verwijsbeleid uit te schrijven, willen we terugvallen 
op basisprincipes die gelden voor elk item op elke 

leeftijd. Eén denkwijze dus, toepasbaar op elk item, op 
elke leeftijd.  

 
Tijdens deze webinar maakt adviserend arts Marleen 
Laureyns dit principe concreet aan de hand van een 

aantal casussen. 
 

Deze sessie wordt online georganiseerd. 
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 
 
 

Past deze datum niet? 

Je vindt een opname van een vorige webinar op het leerportaal van Kind en Gezin. Klik op het 
Playlist-icoontje       in de rechterbovenhoek van Academie-
zien. 

 

Datum Uur  

Vrij. 31/03/2023 13u - 15u Registreren 

 

3 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=4
https://events.teams.microsoft.com/event/8306be87-b16c-45ec-979d-ca00f790e68f@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Taalontwikkeling, -stimulering 
en meertaligheid 

 

Herhaling 
 
 

Kind en Gezin wil extra inzetten op het ondersteunen van 
gezinnen in hun (meer)talige opvoeding én sterker inzetten 

op maximale kansen voor jonge kinderen op vlak van 
taalontwikkeling. Het opvolgen van de taalontwikkeling en 

het geven van stimulerende adviezen is een belangrijke 
opdracht voor jou als CB-arts.  

Recent onderzoek (Pro-M) brengt een aantal nieuwe 

inzichten over meertalig opvoeden samen, wat resulteerde in 
vernieuwd aanbod. Tijdens deze webinar gaan we daar 

dieper op in.  
 

Na een algemene toelichting over de visie van Kind en Gezin, 
de belangrijkste principes van (meertalige) taalontwikkeling, 
de manieren die er zijn om kinderen meertalig op te voeden 
en de bezorgdheden over een mogelijke taalachterstand bij 
meertalige kinderen, is er ook ruimte voor uitwisseling aan 

de hand van jullie vragen. 
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  

Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 
agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

 

Datum Uur  

Vrij. 12/05/2023 13u - 15u Registreren 

4 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://events.teams.microsoft.com/event/fe023f59-1705-4971-85da-3c9b1f1b0be0@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Voorkeurshouding bij 
 

 
Herhaling 

 
 

Het ontwikkelen van een voorkeurshouding komt 

gevallen verdwijnt dit spontaan zonder (para)medisch 
ingrijpen. Of is er meer aan de hand dan enkel een risico 

op schedelafplatting? 

 
Kinderkinesitherapeuten Gudrun Goffin en Eline Van 

Den Abeele zijn gespecialiseerd in het begeleiden van 

lichten toe wat de mogelijke gevolgen zijn van een 
voorkeurshouding bij een zuigeling en geven concrete 

tips naar handling.    
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 
 

 
 
 

Datum Uur  

Vrij. 24/03/2023 13u - 15u Registreren 

 
 

 

 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

5 

https://events.teams.microsoft.com/event/65595db4-d7b2-4950-b5f4-922e3491f32e@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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waarom en hoe? 

 

Herhaling 
 
 

 Kinderen ontwikkelen al spelend en bewegend.  
In 2021 lanceerde Kind en Gezin de campagne 1-2-3 

babybeweging. Volgens de meest recente 
wetenschappelijke inzichten leidt dit tot een betere en 

snellere ontwikkeling van de grove motoriek, een lagere 
BMI-score en nog andere voordelen.  

 

In deze webinar gaan Marleen Laureyns en Yasmine De 
Mesel in op de impact die bewegen heeft op een kind. 

Welke stimulerende adviezen kan je vanuit preventieve 
setting geven en wanneer en naar wie verwijs je?  

 
Deze sessie wordt online georganiseerd.  

Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 
agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

 

 
 
 
 

Datum Uur  

Vrij. 05/05/2023 13u - 14u30 Registreren 

6 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://events.teams.microsoft.com/event/d311eec2-c3c6-456e-ba11-c217b7e5e78e@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Zindelijkheid 
 

Nieuw 

 

 

 

 

Zindelijkheid is een natuurlijk rijpings- én een 
leerproces. Waar het zindelijk worden bij het ene kind 

vlot verloopt, kan het bij een ander wat meer moeite en 
tijd kosten. Het is een onderwerp waar veel ouders 

vragen over hebben.  
Vanaf maart 2023 wordt de vernieuwde brochure 

zindelijkheid verspreid via de consultatiebureaus. Meer 

info hierover zal vanaf dan terug te vinden zijn op 
Artsennet en op de website van Kind en Gezin. 

 
Als CB-arts kan je hierdoor (meer) vragen krijgen over 
dit thema. Om je hierin te ondersteunen geven we je 

aan de hand van de vernieuwde brochure een overzicht 
van het zindelijkheidsproces. Ook beantwoorden we 

enkele veelgestelde vragen, zodat je ouders op weg kan 
helpen of verwijzen naar het Spreekuur 

Opvoedingsondersteuning.  
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

 

Datum Uur  

Di. 21/03/2023 12u30 - 13u30 Registreren 

Ma. 12/06/2023 12u  13u Registreren 

7 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://events.teams.microsoft.com/event/936b8f02-f6ee-41c6-bd1f-c43b31d21a19@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/177c420a-0511-4c27-82dd-a4d1e9554e9e@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Slapen, enkele 
kernboodschappen 

 

Nieuw 

 

 

 

 

Tijdens deze webinar nemen we je mee in het verhaal 
over de baseline slapen , de basislijn over slapen die 
richting en houvast geeft in je werk met ouders van 

jonge kinderen rond het thema slapen.   

De baseline met de kernboodschappen wordt toegelicht 

en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.  
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Uur  

Vrij. 10/02/2023 12u - 13u30 Registreren 

Di. 28/03/2023 12u  13u30 Registreren 

8 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://events.teams.microsoft.com/event/58cf5784-decc-492b-ad12-9577dc9cecf5@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/7e5e47ad-8e0d-4e2d-a788-bb1e536e675f@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Kennisboost borstvoeding 
 

Herhaling 
 
 
 
 

Het belang van borstvoeding is alom geweten, maar 
hoe ver staat de wetenschappelijke evidentie rond 

gezondheidsvoordelen momenteel? Levert 
borstvoeding geven na de leeftijd van vier maanden 
nog wel gezondheidsvoordeel op? Hoe is het gesteld 

met borstvoeding in Vlaanderen? Hoe ga je praktisch te 
werk om tijdens een consult snel en deskundig te 

beoordelen of een borstvoeding goed verloopt? Hoe ga 
je om met vragen rond nachtvoedingen bij 

borstvoeding en uitstellen van vaste voeding? 
 

Adviserend arts Liesbet Vergauwen en lactatiekundige 
Christel Geebelen geven je kennis over borstvoeding 

een heuse boost. 
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 
 

 

 
Past deze datum niet? 
Je vindt een opname van een vorige webinar op het leerportaal van Kind en Gezin. Klik op het 
Playlist-icoontje         in de rechterbovenhoek van Academie-
zien. 
 

Datum Uur  

Ma. 06/03/2023 13u30  15u30 Registreren 

 

9 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=3
https://events.teams.microsoft.com/event/0b59b2d9-41b1-441e-a179-47f72f869965@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Update Voeding 
voorjaar 2023 

 

Nieuw 

 

 

Is je kennis over de voedingsadviezen en   
-richtlijnen bij Kind en Gezin nog helemaal up-to-date? 
Tijdens deze infosessie overlopen voedingsdeskundige 

 Sigrid Quintelier en adviserend arts Liesbet Vergauwen  
de recente nieuwigheden en zetten ze  

enkele voedingstopics nog eens extra in de verf. 
 

Deze sessie wordt online georganiseerd.  
Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 

agenda-uitnodiging met deelnamelink. 
 

De vorige Update Voeding gemist?  

De opname vind je op het leerportaal van Kind en Gezin.  
Klik op het Playlist-icoontje        in de rechterbovenhoek 

van Academie-  
 

 

 

 

 

 

Datum Uur  

Do. 01/06/2023 13u30  15u Registreren 

Vrij. 02/06/2023 13u - 14u30 Registreren 

Ma. 05/06/2023 13u - 14u30 Registreren 

Vrij. 09/06/2023 9u - 10u30 Registreren 

10 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=3
https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=3
https://events.teams.microsoft.com/event/0c8b0ddb-d663-40c8-be27-48e86c11a5d5@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/7f9d213d-1f89-417c-877c-147f5980d9b3@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/06ce7c8b-8beb-492f-9892-7c0e0c45ff2a@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/a6c06968-85d7-4209-9166-070f1fbdf45c@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Mondzorg bij jonge kinderen 
 

Interesselijst 

 

 

 

 

Preventieve adviezen aan ouders met jonge kinderen 
zijn van fundamenteel belang voor een goede 

mondgezondheid en een algemene gezondheid op lange 
termijn.   

Welke adviezen geven rond de ontwikkeling van het 
gebit op het consultatiebureau? Vanaf wanneer dienen 

de tandjes (elektrisch) gepoetst te worden? Welke 

adviezen geven rond fluoride ? Wat met 
mondvriendelijke voeding?  

 
Het afgelopen jaar gaf Martijn Lambert - tandarts 

verbonden aan UGent en aan het Vlaams Instituut 
Mondgezondheid  tijdens een opleidingssessie een 

antwoord op deze vragen. 
Aanvullend gaven Marleen Laureyns en Marie-Jeanne 

Schoofs een overzicht van het programma mondzorg 
binnen onze fysieke en niet-fysieke dienstverlening en 

het ondersteunend materiaal. 

 

 

Interesselijst 
Op dit moment zijn geen nieuwe opleidingssessies ingepland.  

Ben je geïnteresseerd in deze opleiding? Registreer je naam op deze interesselijst.  

We plannen een nieuwe sessie bij voldoende interesse. 
 
 

  

11 

https://kindengezin.sharepoint.com/:x:/s/leerportaal/ETB9i7uqqUpEkof2bjH8RK4BSRflUbRgHqTV5TRP3APhOg?e=9nfhCb
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Perinatale mentale gezondheid 
 

Lokaal 

 

  

 

maar niet steeds vanzelfsprekend. Het krijgen van een 
baby is een ingrijpende levensgebeurtenis die gepaard 

kan gaan met een toenemende kwetsbaarheid voor 

moeders krijgt te maken met een post-partumdepressie. 

Preventie en het tijdig opsporen ervan maakt gepaste 
en vroegtijdige ondersteuning mogelijk. Ook jij als CB-

arts kan hiertoe bijdragen. 
 

De psychopedagogen van de lokale teams 
ondersteunen hun teamleden bij de verwachte 

dienstverlening rond dit thema en organiseren af en 
toe workshops. Neem contact op met de 

psychopedagoog van je team(s) voor meer info over het 
lokale aanbod. 

12 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 
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Vrouwelijke genitale verminking 
(VGV) 

 

Interesselijst 

 

 

In België zijn er naar schatting z 3 262 meisjes jonger 
dan vijf jaar die het risico lopen om genitaal verminkt te 
worden. Het overgrote deel van hen werd hier geboren.  

 
De fysieke gevolgen  zowel acuut als op langere termijn  

en de psychologische en seksuele gevolgen zijn bijzonder 
ingrijpend. 

 
VGV is geen eenvoudig onderwerp om in gesprek te 

brengen. Toch is het actief bespreken van VGV met de 
(toekomstige) ouder de belangrijkste vorm van preventie 

en ondersteuning.  
 

Het afgelopen jaar organiseerden we in samenwerking 
met GAMS België een opleiding over de medische aspecten 

van VGV én een oefensessie over hoe je VGV in gesprek 
kan brengen. 

 
 

 
 

 

Interesselijst 
Op dit moment zijn geen nieuwe opleidingssessies ingepland.  

Geïnteresseerd in de opleiding ? Registreer je naam op deze interesselijst.  
, kan je je naam noteren op deze interesselijst. 

We plannen een nieuwe sessie bij voldoende interesse. 

 

 
 

 

 

13 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

Op een online cursus met heel wat 
achtergrondinformatie over dit thema. 

https://kindengezin.sharepoint.com/:x:/s/leerportaal/EelwYzZQJxdLkhoiQLTwgrEBTfuB1nGRgmm5aYyKpb-JUw?e=35zug5
https://kindengezin.sharepoint.com/:x:/s/leerportaal/EXgrZSnOh81IlFtWNAtsF7QBlMuRwUoV_S9Qf7CAvLpV0g?e=TMph0d
https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=5
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Preventie Kindermishandeling, 
 een multidisciplinaire aanpak 

 

Herhaling 
 

Binnen Kind en Gezin zijn we alert voor 
verontrustende situaties binnen gezinnen en signalen 

van kindermishandeling. Het vroegtijdig herkennen van 
situaties die schadelijk kunnen zijn, is een expliciete 

opdracht van ons agentschap. 
 

Met deze webinar bieden we de eerste handvatten aan 

om hier op een multidisciplinaire manier mee om te 
gaan.  

 
We staan ook stil bij mogelijke signalen van fysieke 

mishandeling die je als CB-arts kan oppikken tijdens de 
consultaties. 

 
Deze sessie wordt online georganiseerd.  

Na registratie ontvang je onmiddellijk een persoonlijke 
agenda-uitnodiging met deelnamelink. 

 
 

 

 

Datum Uur Trainer  

Di. 14/02/2023 13u30  15u15 
Moeni Gabriel 
Ann Van Loy 

Registreren 

Woe. 19/04/2023 13u30  15u15 
Maaike Deschoemaeker 

Veerle Van Assche 
Registreren 

Ma. 22/05/2023 15u15  17u 
Moeni Gabriel 

Veerle Van Assche 
Registreren 

Woe. 28/06/2023 10u15  12u 
Ann Van Loy  

Maaike Deschoemaeker 
Registreren 

 

 

 
NAAR DE INHOUDSTAFEL 
 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

14 

https://events.teams.microsoft.com/event/8948b7b9-2d60-4b7c-b787-1c6c9a9ec5b3@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/5476b719-9704-4487-af0e-135058698414@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/d5bff669-43d4-4d0c-b57c-31386833062d@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/81c12c58-7ce0-490c-b1fe-f2b530dadfa1@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
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Tijdens het eerste erkenningsjaar volg je een inscholingstraject waarbij Kind en Gezin je als 
consultatiebureauarts in een multidisciplinair team, ondersteunt in het verwerven van de nodige 
basiskennis en -vaardigheden in de preven
Dit inscholingstraject bestaat uit een mix van individueel leren, leren in groep, digitaal leren en 
fysieke contactmomenten. 
 
Tijdens dit eerste jaar ligt de focus op enkele medische topics. Het is de verantwoordelijkheid 
van jou als consultatiebureauarts om ervoor te zorgen dat onderstaande opleidingsmodules 
allemaal gevolgd zijn tegen het eind van je eerste erkenningsjaar. 

 
Deelname aan deze workshops wordt niet vergoed. Er wordt geen accreditering aangevraagd. 

 

Voor startende CB-artsen 
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Opvolgen van groei 
 

 Startende artsen (eerste erkenningsjaar)  
 
 
 

 
Aan de hand van casusmateriaal sta je samen met 
adviserend arts Liesbet Vergauwen stil bij het opvolgen 
van de groei van jonge kinderen. Je verdiept je in de 
Groeimodule van Kind en Gezin. 
 
Deze sessie wordt online georganiseerd. Enkele dagen 
voor de sessie, ontvang je een persoonlijke uitnodiging 

met deelnamelink. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Datum Uur Trainer  

Vrij. 17/02/2023 9u - 12u Liesbet Vergauwen Inschrijven 

Di. 14/03/2023 9u - 12u Liesbet Vergauwen Inschrijven 

Zat. 18/03/2023 9u - 12u Liesbet Vergauwen Inschrijven 

Di. 04/04/2023 9u - 12u Tine Cornelissen Inschrijven 

Vrij. 12/05/2023 13u  16u Liesbet Vergauwen Inschrijven 

Di. 13/06/2023 9u - 12u Liesbet Vergauwen Inschrijven 

1 
 

1 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 
 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

Als voorbereiding op deze workshop neem je de online 
cursus op het 
leerportaal van Kind en Gezin bij thema . 

https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10161
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10162
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10163
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10181
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10164
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10165
https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=2
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Van Wiechenonderzoek 
 

 

Startende artsen (eerste erkenningsjaar)  

 

 
 
 
Aan de hand van casusmateriaal sta je stil bij de ontwikkeling 
van kinderen en verdiep je je in de gestandaardiseerde 
uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. 
 
Deze sessie wordt online georganiseerd. Enkele dagen voor de 
sessie, ontvang je een persoonlijke uitnodiging met 

deelnamelink. 
 
 

 

Datum Uur Trainer  

Zat. 28/01/2023 9u  12u 
Marleen Laureyns 
Veerle Vekeman 

Inschrijven 

Di. 07/03/2023 9u  12u 
Moeni Gabriel 

Majori Van Gogh 
Inschrijven 

Di. 25/04/2023 9u  12u 
Marleen Laureyns 
Veerle Vekeman 

Inschrijven 

Zat. 10/06/2023 10u  13u 
Moeni Gabriel 

Majori Van Gogh 
Inschrijven 

 
 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 
 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 

Als voorbereiding op deze workshop neem je de online 
het 

 

2 
 

2 

https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10166
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10167
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10168
https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=10169
https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=4
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Online cursus: Vaccineren 
 

 

 Startende artsen (eerste erkenningsjaar)  

 

 
 
 

 
 
Je vindt deze op het leerportaal van Kind en Gezin bij 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 
 

Voor Evaluerend 
Artsen 

ZorgtoeslagNAAR DE 
INHOUDSTAFEL 

3 
 

3 

https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=2
https://www.kindengezinacademie.be/course/index.php?categoryid=2
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Om je te ondersteunen als Evaluerend Arts organiseren we een aantal online 
intervisiemomenten waar we samen nadenken en uitwisselen over de casussen en 
leervragen die door de deelnemers ingebracht worden. Doelstelling is om een zo uniform 
mogelijke evaluatie mogelijk te maken.  
 
De intervisie gaat door bij minimaal 5 inschrijvingen (maximaal 10 deelnemers) en 
wordt ondersteund door adviserend artsen Annaël Duyck-Leman en Maarten 
Meulenbroek. 
De leervraag/casus die je wil inbrengen tijdens de intervisie, bezorg je minstens zeven 
dagen voor de intervisie aan Annaël en Maarten. Dit kan via deze link. 

 
Heb je een erkenning als Evaluerend Arts, dan wordt de deelname aan deze intervisies 
vergoed volgens de wettelijke bepalingen en met een maximum van 1 vergoede 
intervisie per maand. Er wordt geen accreditering aangevraagd. 
 
 

 Datum Uur  

Februari 1 Vrij. 03/02/2023 15u  17u Registreren 

Februari 2 Woe. 15/02/2023 18u  20u Registreren 

Maart 1 Woe. 08/03/2023 15u  17u Registreren 

Maart 2 Ma. 20/03/2023 15u  17u Registreren 

April 1 Woe. 05/04/2023 18u  20u Registreren 

April 2 Vrij. 21/04/2023 15u  17u Registreren 

Mei 1 Do. 04/05/2023 15u  17u Registreren 

Mei 2 Woe. 24/05/2023 15u  17u Registreren 

Juni 1 Vrij. 09/06/2023 15u  17u Registreren 

Juni 2 Do. 22/06/2023 18u  20u Registreren 

 

 

Voor Evaluerend Artsen Zorgtoeslag 

NAAR DE INHOUDSTAFEL 
 

Voor Evaluerend 
Artsen 

ZorgtoeslagNAAR DE 
INHOUDSTAFEL 

https://forms.office.com/e/sSTSvSGATb
https://events.teams.microsoft.com/event/554e249c-25e4-4e2f-b99f-63cb8ec6c673@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/40653abb-7e00-4a5b-a520-b7844604315d@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/a5c201b6-9cbf-4c79-afc2-9df9f0bd5fa0@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/d25f013c-3ac9-41cd-9506-6e621b081484@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/021c90d1-a70d-4ebd-9c1e-1bf74d0b03fd@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/dd77c043-0727-4d91-ba25-eb2ef4fde769@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/33c36ced-41d4-45c2-a864-d89b5ce4e278@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/173c8f88-3b19-4d6d-93b2-d4f347d1fe52@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/0fba9e6f-b177-4470-b902-261f04e87865@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0
https://events.teams.microsoft.com/event/ac137be1-273c-4e55-a4c3-f02178848896@13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0

