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NVKC nascholingsdag
Alles wat je altijd al had willen weten, …. weer even helemaal bijgepraat

10 september 2021
Auditorium Juliana kinderziekenhuis/Haga-ziekenhuis, Den Haag

Door:

de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC)

Doelgroep:

Gecertificeerde chirurgen bij kinderen en kinderchirurgen

Programma:

10-16u (gedetailleerd programma zie onder)
Gratis voor leden NVKC
Uitrijkaarten worden verstrekt
Inclusief lunch en borrel
Accreditatie wordt aangevraagd

Inschrijven:

kinderchirurgie@hagaziekenhuis.nl
Plaatsing op volgorde van binnenkomst. Het aantal deelnemers dat fysiek aanwezig
mag zijn is afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijn.

Voorlopig programma NVKC Nascholing Chirurgie bij Kinderen – 10 september 2021, Den Haag
09:45 – 10:15 Ontvangst met koffie/thee/koeken
10:00 auditorium deuren open, klokslag 10:15 start programma

10:15 - 12:15

eerste sessie

10:15 – 10:25

Openingswoord door de dagvoorzitters

10:25 – 10:30

Kahoot en introductie filmpje JKZ-team

10:30 – 10:40

Klein leed in vogelvlucht (het tongriempje,
dermoidcyste, etc)

Gerda Zijp, Juliana
Kinderziekenhuis, Den Haag

10:40 – 10:50

Het Meckel, de persisterende ductus
omphaloentericus, urachus en de natte navel

Eelke Toxopeus, Sophia
Kinderziekenhuis, Rotterdam

10:50 – 11:00

Vasculaire afwijkingen

Frédérique Bouwman, Amalia
kinderziekenhuis, Nijmegen

11:00 – 11:10

De hals

Volgt

11:10 – 11:20

Abdominale zwellingen

Lideke van der Steeg, Prinses
Maxima Centrum, Utrecht

11:20 – 12:00

De lies

Joep Derikx, Emma
kinderziekenhuis, Amsterdam

Mijn techniek:
Laparoscopische liesbreukchirurgie bij kinderen;
eerste ervaringen vanuit de periferie
Open chirurgie onder spinaal

12:00 – 12:15

Filmpje(s) van een perifere kliniek
Samenvatting, ruimte voor vragen, take home massages

12:15 – 13:15 Lunch in het restaurant (bonnen worden uitgereikt)
Mogelijkheid voor rondleiding in groepjes door het JKZ

Marguerite Gorter-Stam
Hendt Versteegh

Jeroen Leijtens, Laurentius
ziekenhuis, Roermond
Karin Ruitenbeek, Beatrix
kinderziekenhuis, Groningen

13:15 – 16:00 tweede sessie
13:15 – 13:30

Fracturen

Jan Hein Allema, Juliana
kinderziekenhuis, den Haag

13:30 – 13:45

Brandwonden

Annebeth de Vries, Rode
Kruisziekenhuis, Beverwijk

13:45 – 14:00

Kindermishandeling

Roel Bakx, Emma
kinderziekenhuis, Amsterdam

14:00 – 14:15

Trauma preventie of stomp buik letsel of topletsel/de
trampoline/spaakverwondingen

Marielle Vehmeijer, chirurg en
auteur van “Pas op, kijk uit!”

14:15 – 14:45 Theepauze (en de mogelijkheid om het boek “Pas op, kijk uit!” te kopen)
14:45 – 16:00 derde sessie
14:45 – 15:00

Thorax

John Vlot, Sophia
kinderziekenhuis, Rotterdam

15:00 – 15:15

Appendicitis

Ramon Gorter, Emma
kinderziekenhuis, Amsterdam

15:15 – 15:30
–

Acute buik, wat is de rol van de periferie en die van
de academie

Jan Hulscher, Beatrix
kinderziekenhuis, Groningen

15:30 – 16:00

Filmpje(s) van een perifere kliniek
Samenvatting, ruimte voor vragen, take home messages, afronding met Kahoot

16:00 – 17:00 Borrel, bittergarnituur en pizza “for the road”

Het voorlopige programma is klaar, de inschrijving geopend! Plaatsing op volgorde van binnenkomst.
Het aantal deelnemers die fysiek aanwezig mogen zijn is afhankelijk van de dan geldende RIVMrichtlijn. Zo nodig gaan we kijken of we een hybride symposium kunnen doen, maar dan mis je het stuk
interactie en netwerken. We hopen elkaar dus gewoon te mogen ontmoeten die dag.
Wil je een presentatie geven of wil je een filmpje maken over hoe bij jullie de chirurgie bij kinderen
georganiseerd is (“een dag uit het leven van de chirurg bij kinderen”), heb je een vraag die je
beantwoord wilt hebben, laat het ons als je blieft weten. We willen de dag zo praktisch en interactief
mogelijk maken. kinderchirurgie@hagaziekenhuis.nl

