
 

Refereeravond Kindergeneeskunde 

Moeheid en slaap  
 

Datum:  Donderdag 21 maart 2019 

Tijd:  18:30 uur – 20:30 uur 

Locatie:  Auditorium Wilhelmina Kinderziekenhuis & Kindertheater 

 

Introductie 

Slaap is een belangrijke voorwaarde voor lichamelijke groei, herstel en speelt een grote rol in bij ons 

denken en doen overdag. Met name in de stormachtige fase van de puberteit belangrijke thema’s, waarbij 

slaapproblemen vaak reden zijn voor betrokkenheid van kinder- of jeugdarts. Maar wat zijn nu eigenlijk 

concreet de gevolgen van slaapgebrek? En hoe beïnvloedt dit dan onze geheugen en 

concentratievermogen? IJsbrand zal ons leiden door de donkere wereld van de slaap, de invloed op 

cognitie en welke factoren belangrijk zijn voor goede slaap bij adolescenten. Toch is een verstoorde slaap 

vaak geen oorzaak maar misschien hooguit ook maar een van de factoren die een rol spelen in de 

vicieuze cirkel van moeheid. Welke factoren spelen een rol bij vermoeidheid? Wat is normale en 

abnormale vermoeidheid? En welke opties heb je bij een tiener die last heeft van vermoeidheid? 

Daarnaast zal Merel een update geven met betrekking tot recent onderzoek naar vermoeidheid en 

participatie bij kinderen met een chronische ziekte. 

 

Programma 

Voorzitter: 

Tom van Mierlo 

Ziekenhuis Gelderse Vallei 

18:30-19:30 uur Slaap 

IJsbrand van de Werf, VUMC 

 

Hij is hoogleraar functionele anatomie bij VUmc en onderzoeker bij het 

Nederlands Herseninstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van 

Wetenschappen. Middels zijn populairwetenschappelijke boek “Iedereen slaapt- 

alles wat we willen weten over onze nachtrust) draagt hij uit wat hij wil: 

wetenschappelijke kennis verbreden en verdiepen maar dit direct praktisch 

toepasbaar maken. 

19:30-20:30 uur Moeheid 

Merel van de Vlist, WKZ 

 

Zij is bezig met een promotietraject onder begeleiding van Sanne Nijhof en 

Elise van de Putte aan het UMC rondom moeheid en chronische ziekte. Haar 

doel is manieren hierbij te vinden  om (zieke) kinderen hun plek te laten vinden 

in de maatschappij, met name met gebruikmaking van nieuwe (elektronische) 

diagnostische en therapeutische interventies. 

20:30 uur Sluiting 

 

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.  


