
Eerder dan verwacht
Landelijke studiedag over signalering en 

behandeling van vroeggeboorten 
 Dinsdag 20 november 2018

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie

Eerder dan verwacht
Landelijke studiedag over signalering en  
behandeling van vroeggeboorten

Datum
Dinsdag 20 november 2018

Locatie
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

Prijs
Dagprogramma     9.30 - 16.00 uur     € 395,-*        

Accreditatie toegekend
   •   Medisch specialisten - ABAN (5 punten)
   •   Verloskundigen - KNOV (5,5 punt)
   •   Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V (5 punten)
   •   Verpleegkundig specialisten - RSV (5 punten)
   •   Physician assistants - NAPA (5 punten)
   •   Maatschappelijk werkers - Registerplein (1 punt)

De volgende congressen zijn wellicht 
ook interessant voor u:

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Slapen, eten en
zindelijk worden
Donderdag 8 november

Mijn carrière als
medisch specialist
Dinsdag 11 december 

www.medilex.nl/ontwikkelingkinderen 

www.medilex.nl/carriere 

www.medilex.nl/vroeggeboorte
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/vroeggeboorte

www.medilex.nl/vroeggeboorte

Meer informatie?
Yvonne van der Hoop, 

congresontwikkelaar en

 -coördinator
y.vanderhoop@medilex.nl

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Brenda van Osch, journalist en auteur ‘Het onvoltooide kind’

Preventie
Martijn Oudijk, gynaecoloog Amsterdam UMC

   •   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 practices

Koffie- en theepauze

Kansen bij extreme vroeggeboorte
Hendrik Niemarkt, kinderarts-neonatoloog Maxima Medisch Centrum

   •   Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte - totstandkoming en gebruik in de praktijk
   •   Vergelijking met benadering van extreme vroeggeboorte in het buitenland
   •   De impact van het verlagen van de behandelgrens op overleving en NICU complicaties
   •   What’s next?

Langetermijngevolgen van vroeggeboorte
Cornelieke Aarnoudse-Moens, neuropsycholoog en postdoc onderzoeker Amsterdam UMC locatie Emma 

kinderziekenhuis AMC

   •   Protocol follow-up LNF
   •   Retrospectief nationaal cohortonderzoek
   •   Laatste stand van zaken en adviezen follow-up

Verzorgde lunch
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Beslissen in onzekerheid
Daniel Vijlbrief, kinderarts-neonatoloog Universitair Medisch Centrum Utrecht

   •   Wie beslist er over doorgaan danwel stoppen met behandelen?
   •   Hoe wordt zo’n besluit genomen?
   •   Hoe verloopt het moreel beraad?
   •   Welke rol spelen ouders daarbij?

In gesprek met ouders
Linda Martin, psycholoog, docent en senior onderzoeker Midwifery Science, AVAG/APH/Amsterdam UMC locatie 

VUmc

   •   Wat vinden professionals belangrijk?
   •   Wat vinden ouders belangrijk?
   •   Actuele tips voor gesprekken rondom vroeggeboorte

Koffie- en theepauze

Geboortezorg bij verschillende culturen
Ingrid Peters, promovenda Erasmus MC, coördinerend stafadviseur Stg.Prenatale Screening Zuidwest Nederland 

en auteur ‘Geboortezorg bij verschillende culturen’

   •   Etnisch-culturele diversiteit van de Nederlandse reproductieve populatie naar leefstijl & zorggebruik
   •   Preconceptionele en prenatale zorg: welke bevindingen zijn er en wat zijn de verschillen?
   •   Preventie ongunstige geboorte-uitkomsten: wat gebeurt reeds en wat kan meer gedaan worden?

Afsluiting door de dagvoorzitter


