
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Het symposium van 3 juni 
komt online beschikbaar!  

    
 

 

Online  

Het bestuur van de VSBB heeft ervoor gekozen om 

het symposium in een online variant aan te bieden. 

Voor onze VSBB leden is dit kosteloos. 

De scholingen zijn hetzelfde zoals oorspronkelijk de 

bedoeling was.  

Het programma:  
Tijdsduur: de lezingen bestaan beiden uit 60 
minuten.  

Bregje van der Schaaf en Eli Kuiper geven een lezing 

over stressregulatie bij kinderen, overprikkelde 

baby’s, huilen, houdingen bij voeden aan de 

borst/fles, reflexen en troosten. 

Ashli Hoek, geeft een lezing over eetstoornissen en 

begeleiding van borstvoeding. 

 

Kosten: 
VSBB leden: gratis! 
Niet leden: € 35,-- 

Als je je al had aangemeld voor het symposium kun   

je ervoor kiezen om deze variant te volgen. Mail dan 

naar info@VSBB.nl dan maken wij jouw inschrijving 

compleet. Je kunt het programma volgen na 3 Juni, 

dan ontvang je de link voor de lezingen.  

Algemene ledenvergadering 
De ALV kan niet doorgaan vanwege de 
maatregelen die er zijn ter voorkoming 
van verspreiding van het Corona-virus. De 
ALV zullen wij volgend jaar aansluitend 
aan een symposium aanbieden aan onze 
leden. 

 

 

Wat kunnen wij wel doen voor 
onze leden? 

 
Op de dag dat het symposium zou zijn: 

3 Juni zal het bestuur van 19:00 tot 19:45 
een intercollegiale intervisie online via 
zoom houden. Als lid kun je het bestuur 
van de VSBB vragen stellen en of ideeën 
naar voren brengen. Op deze manier 
willen wij graag contact houden met onze 
leden ook in deze Corona- tijd! 

 

Als je graag wilt aanschuiven bij deze 
intervisie bijeenkomst, meld je dan aan 
bij het bestuur van de VSBB; mail naar 
info@vsbb.nl onder vermelding van: 
intercollegiale intervisie. Dan ontvang je 
van de VSBB een inlogcode voor het 
online programma ZOOM. (als je nog 
nooit hebt gewerkt met ZOOM, is het van 
belang dat je deze installeert op je 
computer alvorens mee te kunnen doen 
aan deze meeting). 

 

  Accredidatie  

  KCKZ 2 punten  

IBCLE 2L, VSBB 2 K. 
 
 

 

 
Extra informatie over 

het symposium  
van 3 Juni! 
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