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De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist 
een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een 
grote rol in het succesvol zijn. Kennis delen en afstemmen met andere disciplines is eveneens 
een essentiële pijler. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijkse ‘Symposium Down 
Syndroom’.

Tijdens deze editie worden de laatste ontwikkelingen in De Wereld van Down Syndroom belicht 
en bediscussieerd, zoals: 
• Hoe (h)erkennen we levend verlies?
• Wat betekent ‘goed vertegenwoordigerschap’ eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
• Waar lopen we tegenaan bij visusafwijkingen en wat kunnen we leren van de 
 onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
• Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou? 
• Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?    
• Wat is de invloed van muziek op ons brein en psychisch welbevinden en hoe kunnen we 
 muziektherapie zelf inzetten tijdens momenten van zorg en aandacht? 

Ook deze keer hebben wij weer een prachtig programma samengesteld met muzikale 
verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen met 
Down Syndroom! Een dag vol beleving, kennis en inspiratie!

Graag zien wij u op 23 maart tijdens het
Multidisciplinair Symposium Down Syndroom.

Regina Lamberts, Stichting Down Syndroom
Judith Otten, SCEM

De Wereld van Down Syndroom ‘door een andere bril bekeken’



Programma

Dagvoorzitter: Juliette Grimbergen

08.45 uur Registratie en ontvangst

09.30 uur Opening en introductie
 Juliette Grimbergen • dagvoorzitter en Regina Lamberts • directeur SDS

09.40 uur Miracles of Music
 Pim Giel • directeur en filmmaker en Jeritza Toney • muzikant

10.10 uur DWvDS ‘De Wereld van Down Syndroom’

 Nieuws, informatie en amusement 

10.15 uur Goed vertegenwoordigerschap
 Annemieke Wagemans • arts verstandelijk gehandicapten

11.00 uur Pauze 

11.30 uur DWvDS

11.35 uur Levend verlies
 Manu Keirse • emeritus hoogleraar verlies

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Miracles of Music
 Moussé Dramé • muzikant

13.45 uur DWvDS

13.50 uur Wetenschappelijke onderbouwing van de bifocale bril
 Christine de Weger • orthoptist

14.10 uur De bifocale bril in de praktijk
 Wynanda Asjes • orthoptist

14.35 uur Pauze

15.05 uur DWvDS 

15.10 uur Driehoekskunde 
 Chiel Egberts • orthopedagoog

15.50 uur Gentle teaching
 Karel De Corte • orthopedagoog

16.30 uur Miracles of Music
 • Pim Giel en Jeritza Toney

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. 
Het online inschrijfformulier vindt u op de subpagina 
van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl. 
Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt: 
(Zorg)professionals € 219
Ouders € 75

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan 
de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30 
verhoogd

Doelgroep  
Kinderartsen, AVG, logopedisten, (kinder)-
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
diëtisten, revalidatieartsen, huisartsen, 
jeugdartsen, verpleegkundig specialisten 
(kinder/jeugd), orthopedagogen, (GZ/
kinder)psychologen, gedragskundigen, 
(ambulant/persoonlijk/woongroep)
begeleiders, onderwijzers en andere 
zorgprofessionals die steeds vaker te 
maken krijgen met cliënten met Down 
Syndroom. Ouders worden uitgenodigd 
om met hun team van zorgprofessionals 
naar het symposium te komen

Accreditatie 
Aangevraagd bij NIP/NVO (incl. SKJ), 
NVK, ABC1 (AVG, HA, SOG), AbSg, ADAP, 
KNGF en Keurmerk fysiotherapie.
Bij gebleken belangstelling vanuit een 
andere discipline wordt accreditatie 
aangevraagd

Datum en locatie  
Maandag 23 maart 2020
De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

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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Sprekers en dagvoorzitter
W.L. Asjes-Tydeman MSc • orthoptist, Bartiméus, 
Zwolle

Dr. K. De Corte • orthopedagoog, Den Dries, Evergem 
België

M. Dramé • muzikant, Miracles of Music, Amsterdam

Drs. C. Egberts • orthopedagoog, Drienamiek, 
Apeldoorn

P. Giel • directeur en filmmaker, St. Happy Motion

J. Grimbergen • dagvoorzitter, presentator 
Buzzmaster, Kortenhoef

Em.prof.dr. M. Keirse • emeritus hoogleraar verlies, 
Faculteit geneeskunde, KU Leuven België

Drs. R.D. Lamberts • directeur, Stichting Down 
Syndroom, Meppel 

J. Toney • muzikant, Miracles of Music, Amsterdam

Dr. A.M.A. Wagemans • arts verstandelijk gehandi-
capten/werkgroep ethiek NVAVG, MUMC/Koraal, 
Maastricht

C. de Weger-Zijlstra MSc • orthoptist, Bartiméus, 
Zwolle


