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Programma VATS Segmentectomiecursus  12 mei 2023 

 

Vrijdag 12 mei 2023 organiseert de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het Erasmus 

MC wederom een VATS-segmentectomie cursus voor  longchirurgen. We hebben een 

uitgelezen faculty van binnen- en buitenlandse chirurgen die graag hun ervaringen delen. 

Naast presentaties zijn er ook anatomische preparaten en kunnen de deelnemers kennis 

maken met de preoperatieve planning middels virtual reality. Deze dag wordt besloten 

met een borrel. 

 

De organisatie van deze cursus is alleen mogelijk door de genereuze steun van de co-

sponsoren Johnson & Johnson en Medtronic en van de firma’s Distrimed, Baxter, Krijnen 

Medical, Scanlan en GD Medical. Vertegenwoordigers van de genoemde firma’s zullen 

tijdens de cursus aanwezig zijn.  

 

Datum :   vrijdag 12 mei 2023 

Plaats:   Skillslab Erasmus MC Rotterdam 

Kosten:   € 455,- 

Inschrijven via:  https://eduweb.tcg-academy.nl/SKILLS 

 

  

Programma vrijdag 12 mei 2023* 

Vanaf 08.30 uur    Inschrijving  

 

09.00 - 09.15 uur   Welkomstwoord (Lex Maat/Edo Hekma) 

 

09.15 - 10.15 uur   VATS segmentectomie (dr. Henrik Hansen,  

                  Kopenhagen)** 

 

Telefoon  010-7035411 

E-mail  a.p.w.m.maat@erasmusmc.nl 

Ons kenmerk  Segmentectomie cursus 
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10.15 - 11.00 uur   JCOG 0802 + CALBG trials (dr. Sabrina Siregar) 

 

11.00-11.30uur                                koffie/thee pauze 

 

11.30 - 13.00 uur                              VATS/RATS segmentectomie (dr. Mathew Ninan) *** 

 

13.00 - 14.00 uur   Lunch 

 

14.00 – 14.30 uur                             Update virtual reality en augmented reality (dr. Amir 

Sadeghi  

 

14.30 – 15.30 uur                            Virtual reality segmentectomie workshop/wetlab 

humane  anatomische preparaten 

 

15.30 – 16.00 uur                            Koffie en thee pauze  

 

16.00 - 17.00 uur                             Virtual reality segmentectomie workshop/wetlab 

humane anatomische prepararen 

 

17.00 uur   Uitreiken certificaten en borrel 

 

 

 

 

 

*: de programma tijden kunnen nog worden aangepast, afhankelijk van het reisschema 

van de buitenlandse faculty leden. 

 

**: Dr Henrik Hansen is longchirurg in het Rigshospitalet in Kopenhagen en in Europa 

welbekend als een van de early adaptors van minimaal invasieve thoraxchirurgie. 

 

***: Dr Mathew Ninan is thorachirurg, gespecialiseerd in robot long en slokdarm 

operaties. Hij is momenteel directeur thoraxchirurgie van HCA Florida Healthcare West 

division, een conglomeraat van 15 ziekenhuizen. Hij heeft meer dan 10.000 thorax 

chirurgische procedures gedaan. 

 

 

  

 


