
 
 

 
       

  

Aan:    Docenten Stichting Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam 
    Consulenten EV-Amsterdam UMC, ABC en uit NH 
    Jeugdartsen en –verpleegkundigen JGZ van de GGD Amsterdam 
    Begeleiders, adviseurs en experts Passend Onderwijs uit Amsterdam e.o. 
    Zorgcoördinatoren en IB-ers van Amsterdamse  scholen  
 Leerplichtambtenaren Amsterdam  
 
                 Bijlage: programma met tevens mogelijkheid voor opgave deelname 
 
Amsterdam, augustus 2021 
 
Beste geïnteresseerde, 
 

Sinds begin 2020 maakt het coronavirus Covid-19 niet alleen deel uit van de wereldwijde 

nieuwsberichten maar het bepaalt ook al ruim anderhalf jaar voor een groot deel ons dagelijks leven. 

Ondanks de geadviseerde leefregels en preventieve maatregelen hebben besmettingen veelvuldig 

plaats gevonden en heftige of minder heftige ziektebeelden laten zien, ook onder jongeren. Bij 

jongeren, zo is het algemene idee, leiden de besmettingen met dit virus niet tot ernstige acute 

gezondheidsproblemen maar de nasleep kan in sommige gevallen wel hardnekkig zijn en de kwaliteit 

van leven behoorlijk beperken. Hoewel nog niet bekend is hoe hoog het percentage jongeren zal zijn 

dat hier aan den lijve mee geconfronteerd kan worden, leek het ons een goed idee om onze 

studiemiddag aan dit onderwerp te wijden en sprekers uit te nodigen die ons heet van de naald 

kunnen informeren over de laatste stand van zaken. De sprekers en hun achtergrond vind je in de 

agenda op de volgende pagina evenals de titels van hun bijdragen. 

Ook op de organisatie van onze studiemiddag drukt de pandemie een duidelijk stempel: we hebben 

niet alleen de datum verplaatst van het voorjaar naar het najaar maar ook de locatie moeten 

aanpassen: 

Datum    Maandag 11 oktober 2021 

Tijd    14:45 u – 16:30 u 

Locatie    De Rode Hoed, Keizersgracht 102, A’dam 

Extra    Feestelijk uurtje met na afloop 

Corona maatregelen (we ontkomen er niet aan): 
Hoewel De Rode Hoed over voldoende ruimte beschikt, houden wij het aantal deelnemers beperkt tot max. 
100. Vol=Vol, dus wacht niet te lang met aanmelden! 
Om iedereen veilig te kunnen laten deelnemen aan de middag vragen we je om de CoronaCheck-app te laten 
zien bij binnenkomst. Om binnen te komen is een geldig vaccinatiebewijs, corona herstelbewijs of negatieve 
test nodig. Vergeet ook niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Bekijk voor meer informatie 
Overheid.nl  

Tot dan! 

Carla Hendriks, Hoofd Educatieve Voorziening Amsterdam            www.educatievevoorzieningamsterdam.nl  

Jantien Taams, coördinator St. Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam        www.huisonderwijsamsterdam.nl  
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Studiemiddag 11 oktober 2021 

Langetermijngevolgen van Covid-19 voor leerlingen die het virus hebben doorgemaakt en 

langetermijneffecten van de maatregelen ten gevolge van de pandemie 

AGENDA 

 

14:15 u   Inloop met koffie/thee 

14:45 u Welkom door middagvoorzitter Jet van der Jagt, bestuurslid St. Onderwijs Zieke 

Kinderen A’dam en tot voor kort Jeugdarts JGZ/GGD Amsterdam.  

14:50 u Suzanne Terheggen-Lagro, kinderlongarts van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam 

UMC en een van de initiatiefnemers van de PostCovidpoli, zal spreken over de 

onderzoeksresultaten die tot deze middag bekend zijn.  

 “De verschillende gezichten van COVID-19 bij kinderen: leren doseren” 

15:30 u Lieve, een leerling van klas 3 VWO, maakte begin november een Covid-19 besmetting 
door. Ze leek snel en goed hersteld maar na een paar weken verdwenen 
haar energie en haar concentratievermogen, kreeg ze last van hoofd- en gewrichtspijn 
en was ze vrijwel dagelijks misselijk, duizelig. Tot na einde van het schooljaar hielden 
de klachten aan en pas in de zomer kon ze terecht voor gerichte revalidatie.  
Zij en haar vader vertellen hoe het nu gaat en over hun ervaringen met langdurige 
vermoeidheid in combinatie met onderwijs in hun bijdrage: 

 “Jonge actieve meid valt stil door Longcovid” 

15:45 u Prof. Dr. Arne Popma, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam 

UMC, zal de aandacht vestigen op de gevolgen van long Covid bij kinderen in het 

bijzonder en op de gevolgen van de pandemie en de lockdowns op kinderen in het 

algemeen. 

   “…En toen bleek Corona opeens meer te zijn dan de naam van een biermerk….: 
    De impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren” 

 
16:25 u   Afsluiting door de middagvoorzitter  

16:30-17:30 u   Nazit met glaasje met inachtneming van de coronaregels uiteraard 

 

 

 

 

Voor deelname graag uiterlijk donderdag 30 september 2021: 

• Doorgeven: Naam en functie aan Jantien Taams j.taams@quicknet.nl 

• Overmaken: 10 euro naar bankrekeningnr. NL58 INGB 0004 6013 35 t.n.v. St. 

Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam ovv studiemiddag 11 okt. as. 
 

 

 


