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DOWN UP to date
Hoe ga je om met syndroom van Down en hun omgeving?

Syndroom van Down, vele van ons hebben regelmatig te maken met dit 
syndroom in hun consulten. Naast de specifieke aan het syndroom gebonden 
klachten waar je als diëtist rekening mee moet houden, vraagt ook de omgang 
met deze cliënten wat van de diëtist. De vraag die centraal staat op deze 
middag is: Hoe ga jij om met cliënten met het syndroom van Down en hun 
omgeving? Welke uitdagingen zijn er? Zijn er praktische handvatten?

Om antwoord te geven op deze vragen zijn specialisten gevonden die 
hun jarenlange ervaring met deze doelgroep met ons willen delen. Laat je 
inspireren! En … aan het einde van de dag ben je helemaal Down Up to date!

Tijd Onderwerp
9.30-12.00 uur ALV (alleen voor leden DVG)
12.00-12.30 uur Inleiding Down Up to date
12.30-13.30 uur Lunch en standbezoek
13.30-15.00 uur Down syndroom vanuit perspectief van de kinderarts 

en de nieuwe medische richtlijn 
 
Dr. Michel Weijerman werkt als kinderarts in het Alrijne zie-
kenhuis in Leiderdorp waar hij een Down poli heeft. Is tevens 
projectleider van de nieuwe medische richtlijn.

15.00-15.30 uur De mens met Down Syndroom, hoe wil die gezien worden?
 
Regina Lamberts is directeur bij Stichting Down Syndroom.

15.30-15.45 uur Pauze
15.45-16.45 uur Brownies&downies

Thijs Swinkels is trotse oprichter en eigenaar van Brownies&-
downies. Hij vertelt over het opstarten van zijn onderneming 
en zijn visie over het participeren van mensen met een beper-
king (waaronder Syndroom van Down) in de maatschappij.

16.45-17.15 uur Quiz time
17.15-18.00 uur Borrel
18.00-20.30 uur Diner voor DVG-leden

Aanvullende informatie

Accreditatie voor diëtisten is in aanvraag (Adap)
Locatie Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort 
Kosten € 85,- voor leden en aspirantleden van DVG (incl. diner)
€ 85,-voor niet DVG-leden en belangstellenden (excl. diner) 
€ 40,- voor studenten 

Aanmelden voor zowel ALV en/of middagsymposium via de volgende link 
https://goo.gl/forms/p9AYlmRcvd7RD2672
Link is ook te vinden op de website www.dietistvg.nl 

Betaling IBAN: NL52INGB0009555136 BIC: INGBNL2A t.n.v.: Dietetiek Ver-
standelijk Gehandicapten zorg o.v.v : ‘naam deelnemer’ en landelijke dag DVG 
2018

Annuleren kan via de mail: landelijkedagdvg2018@gmail.com. Tot vrijdag 28 
september is annuleren kosteloos, daarna kan aanmelding over op collega.

Informatie: landelijkedagdvg2018@gmail.com 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:


