
Notulen ALV vereniging kind & slaap 
Datum: 10 juni 2017  
Plaats: Universiteit van Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 
Tijd: 9:45-10:45  uur 

Aanwezig: Stijn Verhulst, Sigrid Pillen, Monique L’Hoir, Shalini Soechitran, Daniëlle Hendriks 
(notulist), Almar van Suijdam, Naomi van den Broek, Eveline Marcus, Saskia 
Boukamp, Linda Royackers, Tom van Mierlo, Marije Vermeulen, Linda Corel, Nicole 
Wolters, Loes Reichman, Sabine Lepercque, Marijke Gordijn, Laury Quaedackers, 
Nele Vandenbussche 

1. Opening door de voorzitter: Sigrid 
2. Vorige Notulen (17-06-2016): worden goedgekeurd door de leden 
3. Ingekomen stukken: 
Welkom nieuwe leden 2017: 

Naomi van den Broek  Kempenhaeghe 
Linda Steltenpool 

 

Lintenz 

Roos Rodenburg 
 

UvA 
 Eline Möller 

 
UvA 

 Marlene Nieuwenhuizen s Heerenloo 

Judy Driessen 
 

Kempenhaeghe 

Judith Hoppenbrouwers Kempenhaeghe 

Linda Royackers 
 

Statera in beweging 

Marjan Scheltens 
 

Erasmus MC 

Katrien de Schynkel AZ Gent 

 
4. Mededelingen:  

 Het LWOE, het landelijk werkverband onderwijs & epilepsie, heeft het afgelopen 
jaar een pilot gedraaid met het bieden van schoolbegeleiding aan kinderen met 
narcolepsie. Tot nu toe zijn de resultaten positief en wordt de effectiviteit 
onderzocht in een onderzoek: narcolepsy@school. De slaapcentra: SEIN, HMC en 
Kempenhaeghe werken hier al aan mee, maar er wordt ook een oproep gedaan 
aan de leden van VKS: heb je een kind met narcolepsie in behandeling waarvoor 
je schoolbegeleiding wil aanvragen, neem contact op met Yvonne Nuvelstijn: 
ynuvelstijn@lwoe.nl, 06-83655050 
Bijgevoegd ook nog een presentatie van het LWOE, deze zal ook op de website 
worden geplaatst. Vooralsnog is de LWOE alleen beschikbaar in Nederland. In 
België is er voor kinderen met narcolepsie ook extra schoolbegeleiding mogelijk, 
maar dit gaat via een andere instelling.  

 Er is een overleg geweest met de SVNL en het bestuur van de VKS om te kijken 
waar de overlap zit tussen de verenigingen en op welke vlakken er meer kan 
worden samengewerkt (bijv. onderwijs/symposia). Het bestuur is bezig met een 
visie document om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. Afgesproken is 
dat kind & slaap ook een plek zal krijgen in de ISMC (international sleep medicine 
course). Het bestuur heeft een contactpersoon hiervoor gezocht en Nicole 
Wolters, kinderarts en somnoloog bij Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zal 
dit vorm gaan geven.  

mailto:ynuvelstijn@lwoe.nl


 
5. Verslag activiteiten afgelopen jaar:  

 Sigrid geeft een terugkoppeling van het congres SLAAP2016, waarin kind & slaap 
een groot onderdeel had. Er was hier een grote opkomst en de presentaties zijn 
goed ontvangen. Ook bij het congres SLAAP2017 is er een programma voor kind 
& slaap en zal de najaarsvergadering VKS daar worden gehouden. Zet de datum 
alvast in je agenda: 30 november en 1 december 2017 in De Heerlickheijd te 
Ermelo (www.slaapcongres.nl)  

 De landelijke richtlijn voor de Jeugdgezondheidszorg ‘Gezonde slaap en 
slaapproblemen bij kinderen’ is gepubliceerd:   
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40 

 In de media komt er steeds meer aandacht voor kinderen met slaapproblemen en 
ook het belang van gezonde slaap voor kinderen wordt benadrukt. Hier hebben 
verschillende enthousiaste leden hard aan gewerkt, veel dank daarvoor! Op de 
website www.kindenslaap.com staan een aantal t.v. fragmenten bij nieuws 

6. Website: Danielle noemt dat de website, ontwikkeld door Emmy Vilters van MI 
Vormgeving http://mi-vormgeving.nl/ online is! We zijn blij met het resultaat en 
bedanken Emmy hiervoor hartelijk.  

7. Financieel overzicht: Shalini toont het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 
2017. Veel leden hebben de contributie betaald, maar enkelen nog niet. Zij zullen een 
herinnering ontvangen. Voor de begroting 2017 staan o.a.  nieuwe initiatieven: 
onderwijs/onderzoek: 2000 euro, Slaap2017 30 nov en 1 dec: 500 euro, Overig: 500 
euro (cadeautjes etc) 

8. Kascommissie: Loes Reichman en Almar van Suijdam zullen de kas nog controleren en 
een terugkoppeling geven als deze is goedgekeurd. 

9. Locatie voorjaarsvergadering 2018: deze zal worden gehouden in ziekenhuis de 
Gelderse Vallei, bij Tom van Mierlo en collega’s, datum volgt nog. 

10. Stijn Verhulst geeft aan dat hij zijn bestuursfunctie VKS neerlegt, omdat dit niet meer 
te combineren is met zijn werkzaamheden, nu hij diensthoofd is geworden van de 
kindergeneeskunde in het ziekenhuis & bij de Universiteit te Antwerpen. Dit betekent 
dat er een vacature ontstaat, waarvoor een lichte voorkeur gaat naar een lid uit 
België, maar alle leden zijn uiteraard welkom om te reageren.  

Deel 2: open discussie met de leden over de taken van de VKS 

Wat zijn de wensen van de leden t.a.v. activiteiten van de VKS? 

‘Behoudt van multidisciplinaire samenwerking op het gebied van slaapproblemen bij 
kinderen/jongeren. Dit betreft zowel praktische aanpak als ook klinische diagnostiek en 
behandeling vanuit slaapcentra/ziekenhuizen/psychiatrie etc. Ook deelname van 
verschillende universiteiten aan onze vereniging willen we blijven waarborgen’. 

Een aantal leden heeft eerder aangegeven dat ze de VKS ‘te wetenschappelijk’ vonden 
worden. Zij mistten input vanuit de praktische pedagogische aanpak. Danielle geeft aan dat 
zij met deze leden een werkgroep wil starten, gericht op de praktische aanpak van 
slaapproblemen bij jonge kinderen. Danielle zal via de e-mail een oproep doen, wie wil 
deelnemen aan deze werkgroep. 

http://www.slaapcongres.nl/
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=40
http://www.kindenslaap.com/
http://mi-vormgeving.nl/


Marijke Gordijn zit in het bestuur van de NSWO en noemt dat er een jonge wetenschappers 
commissie is die jaarlijks 1 onderwijsdag organiseert. Ze zou daar kind en slaap bij willen betrekken, 
waar we allen positief tegenover staan. 
 
Stijn geeft als optie: bijv. een prijs geven aan beste nieuwe jonge onderzoeker; om zo meer aandacht 
te geven en meer te betrekken? Bij de belgische slaapvereniging wordt dit gedaan d.m.v. Pitches 2 
minuten bijv. Contact opnemen met de BASS (belgian association of sleep research and sleep 
medicine http://belsleep.org/bass.aspx ? 
 
Monique stelt voor om zich hard te gaan maken om bijv. kortingen te krijgen bij verschillende 
verenigingen/symposia. Ook eventueel accreditatie. Ze zal dit samen met het bestuur oppakken en 
terugkoppelen aan leden. 

Welke relatie willen wij hebben tot de overige verenigingen die zich met slaap bezighouden, 
in het bijzonder de SVNL?  

Er is overlap, maar ook zeker verschillen waar het om kinderen gaat. Onze eigenheid willen 
we behouden.  

Wat willen we met de verdere invulling onze website en wie wil hierin mee gaan helpen? 

 Monique L’Hoir zou zich willen richten op preventie en daarbij specifiek een factsheet 
willen posten op het gebied van wiegendood bijv. 

 Marijke Gordijn zou kort uitleg willen geven over ‘Charge your brainz’ en een link 
naar deze site op www.kindenslaap.com willen plaatsen.  

 Andere leden zullen een oproep ontvangen wie Danielle mee zou willen helpen om 
de website in te vullen en up to date te houden. 

11. Rondvraag: voor wie is de website bedoeld? Voor zowel ouders, kinderen/jongeren 
als ook professionals/verwijzers. Voor de leden is er een apart login gedeelte waar 
o.a. notulen vergaderingen op worden geplaatst, maar ook presentaties/handouts 
van symposia.   
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