Oudermiddag Berdache 19 april 2015
Het thema van deze oudermiddag was “VUmc/LUmc”.
Voor deze middag hadden we sprekers van het VUmc
en LUmc uitgenodigd om voor ons lezingen te
verzorgen
over
de
thema’s:
diagnostiek,
behandeltraject, operaties, medicatie en onderzoek.
Daarnaast was er gelegenheid om ervaringen met
elkaar uit te wisselen en vragen te stellen over dit
thema.
We hadden graag het betoog van Thomas Steenstra
gehoord over zijn onderzoeksresultaten. Helaas was hij
verhinderd en nodigen we hem een volgende keer uit.
De twee klinisch psychologen van het LUmc hielden een inleidend verhaal, dat aangevuld
werd door dr. Daniel Klink endocrinoloog (hormoondeskundige) van het VUmc.
In de twee rondes van lezingen vertelden de psychologen en de endocrinoloog over
medicatie en onderzoek op het gebied van medicatie in het VUmc en LUmc voor de 12
tot 16 jarigen en het behandeltraject en operaties in het VUmc en LUmc voor jeugd van
16 jaar en ouder. Zo konden ouders kiezen welk verhaal het beste paste bij hun
thuissituatie.
Aangezien het een mooie, zonnige dag was, genoten we tot slot buiten van een hapje en
een drankje. Een ontspannen samenzijn waar iedereen nog kon napraten.
Deze middag bracht zowel de ouders als de gastsprekers het nodige. Uiteraard waren de
ouders erg blij dat de specialisten op hun vrije dag naar Arnhem wilden komen om hun
verhaal te doen. Ouders hebben behoefte aan informatie en het is prettig om ervaringen
te delen en samen over het behandeltraject van gedachten te kunnen wisselen. Maar de
specialisten konden nu ook een groep ouders spreken en veel ervaringen in één middag
horen die hen kan helpen om het werk dat ze doen nog beter af te stemmen op de
doelgroep.
Deze oudermiddag vond voor de laatste keer plaats in Arnhem, volgend schoolseizoen
houden we de ouderbijeenkomsten in Nijmegen.
Tamara
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