
 

Themadag 
Vrijdag 4 november 2022 
van de Vereniging van  
Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland 

 
 

 
 

 
 

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de themadag van de Vereniging van Verpleegkundig 
Babyconsulenten Nederland. Deze dag is toegankelijk voor geïnteresseerden die werkzaam 

zijn in de ouder- en kindzorg. 
 

Accreditatie voor deze dag is aangevraagd. 
 

                  Locatie 

            De Groene Hoven 
          Koninginnelaan 280 
            7316 Apeldoorn 

      
Ben je verlaat of kan je het niet vinden, dan graag even een belletje naar: 

06-42597402 
 

Kosten per persoon bedragen € 50,00 

Na ontvangst van de factuur worden bij afmelding de kosten wel in rekening gebracht. 

 
 

Aanmelden graag vóór 15-10-2022 via Google Forms 

Leden hebben tot 8 oktober de tijd om zich aan te melden en hebben tot die tijd voorrang 

 bij aanmelding. Na 8 oktober worden de overige plaatsen aangevuld met andere 
geïnteresseerden. 

 

 Link om aan te melden 

https://forms.gle/2SaxZuQyzUiMUKbEA 

 

Lunch 

Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd. Lunch dient zelf te worden meegenomen. 
  
       



 

 

 

 

 

 

 

Programma 04 november 2022 

 

10.00 Ontvangst 

10.15 – 10.45 Fedde en Kees, door Esther de Beaumont 

Fedde en Kees maakt producten waarmee een baby beter slaapt. Met de Fedde&Kees 

methode ligt de pasgeboren baby of kindje geborgen en veilig in bed. Geen gedoe met 

ingewikkelde doeken of losrakende lakentjes, maar een doordacht systeem waarmee het 

kindje simpel en snel instopt. Esther laat ons hiermee kennismaken.  

11.00 – 13.00 IMH, door Minarda Bosman 

Ze gaat ons vertellen over de IMH. We maken kennis met de verschillende theorieën en 

modellen vanuit IMH. En van hieruit leren we hoe dit bij kan dragen aan de band tussen 

ouder en kind. 

13.00 – 14.00 Lunch  (zelf meenemen) 

14.00 – 15.30 Slaapcoach, door Norma Schell 

Ze heeft de opleiding Slaaptraining voor baby’s, kinderen en jongeren (of te wel de 
Kinder slaapcoaching 0-18 jaar opleiding) gedaan bij ICZO & Howest de Hogeschool West 

Vlaanderen in associatie met de Universiteit Gent. 

Ze gaat ons vertellen over de invloeden van slaapproblemen op ouders en kinderen en 

de oorzaken van waaruit deze problemen kunnen ontstaan. 

15.30 – 16.00 Rondvraag en afsluiting 

 

 


