
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Eerder dan verwacht
Landelijke studiedag over signalering en behandeling van vroeggeboorten

 Vrijdag 24 november 2017

Programma
9.00 

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking congresmap

9.30  

Opening door dagvoorzitter  

Brenda van Osch, ervaringsdeskundige, journalist en auteur 'Het onvoltooide kind'

10.00  

Preventie van vroeggeboorte 

Jan van Lith, hoogleraar Verloskunde en hoofd afdeling Verloskunde LUMC

Definitie, voorkomen en gevolgen van vroeggeboorte

Doorverwijzen en ingrijpen bij dreigende vroeggeboorte – de knelpunten

Zijn vroeggeboortes te voorkomen door betere voorlichting of samenwerking in 'de keten'?

Best practice: zo doen we het in de Leidse regio

11.00  

Koffie- en theepauze

11.15 

Prenatale counseling op de grens van levensvatbaarheid 

Rosa Geurtzen, PhD PreCo-studie Radboudumc en kinderarts in opleiding

Prenatale counseling - wat vinden dokters belangrijk?

Wat vinden ouders belangrijk?

Gezamenlijke besluitvorming van artsen en ouders - feiten en fabels

12:00 

Kansen bij extreme vroeggeboorte 

Peter Andriessen, kinderarts-neonatoloog Máxima Medisch Centrum

Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte – totstandkoming en gebruik in de praktijk



De impact van het verlagen van de behandelgrens op overleving en NICU complicaties

Wat weten we van de lange-termijn effecten na extreme vroeggeboorte?

What’s next?

13.00  

Lunchpauze

14.00  

Beslissen in onzekerheid 

Gert van Dijk, medisch ethicus ErasmusMC

Wat is precies 'medisch zinloos handelen'?

Wie beslist er over doorgaan dan wel stoppen met behandelen?

Hoe wordt zo’n besluit genomen?

Hoe verloopt een moreel beraad op Verloskunde / IC Neonatologie?

Welke rol spelen de ouders daarbij?

14.30 

Moreel beraad met de zaal onder leiding van Gert van Dijk en Brenda van Osch - Casus Verloskunde

15.00  

Koffie- en theepauze

15.15  

Moreel beraad met de zaal onder leiding van Gert van Dijk en Brenda van Osch - Casus Neonatologie

U kunt uw casuïstiek voorleggen aan ons deskundigenpanel - stuur een mail met uw verhaal naar olaurs@medilex.nl

16.00 

Afsluiting door de dagvoorzitter


