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Uitnodiging
Iedere kinderarts wordt geconfronteerd met situaties, waarbij snel en doeltreffend handelen van
levensbelang is. Vaak komt zo’n moment volkomen onverwacht: zo plotseling als een slapende
vulkaan kan uitbarsten, kan een rustige, georganiseerde werkdag veranderen in een gevecht om
het leven van een kind.
Sommige kinderartsen vinden dergelijke omstandigheden de jeu van het vak, anderen beschouwen
ze eerder als een onvermijdelijk onderdeel.
Voor iedereen geldt echter dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen
en geoefend te zijn in technieken van reanimatie.
Het thema van de kinderartsennascholing 2010 is ‘Acute Kindergeneeskunde’ en is een herhaling
van de cursus in 2008. Tijdens de nascholing wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de
eerste opvang van een neonaat en een ziek kind, maar worden ook minder acute ziektebeelden
besproken.
Vanwege het onderwerp van de cursus is het programma zeer interactief en kleinschalig met een
nadruk op werkgroepen, scenariotrainingen en praktische vaardigheden; waarbij deze worden
onderbouwd door plenaire scholing. Dit deel van de cursus wordt verzorgd door neonatologen en
intensivisten.
Bij de minisymposia worden koorts en infectie, onderzoek en procedures bij overlijden en
elektrolietstoornissen van verschillende kanten belicht. In de werkgroepen wordt naar aanleiding
van casuïstiek een onderwerp verder uitgediept. Natuurlijk kunt u hierin zelf uw keuze maken.
Op maandagavond organiseren wij een ‘Interklinische Avond’, waarin arts-assistenten bondig
patiënten bespreken, die ofwel een bijzondere presentatie van een gewone aandoening ofwel een
gewone presentatie van een bijzondere aandoening hebben. Het wedstrijdelement dat aan de
avond verbonden is, staat garant voor rijk geïllustreerde casuïstiek en interessante discussies.
U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Accreditatie wordt separaat aangevraagd.
Gezien het interactieve karakter van de bijscholing is het aantal deelnemers beperkt tot 45
kinderartsen.
Wij begroeten u graag als deelnemer van deze nascholingscursus!
Namens de Commissie Postacademisch Onderwijs Sophia,
Barbara Sibbles, voorzitter

Programma
Maandag 25 januari

Werkgroep: Basic life support

Opvang en beleid van de risicovolle neonaat:
• Opvang van de prematuur in de algemene praktijk:
the golden minutes
J.B. van Goudoever
• Opvang van de a terme pasgeborene met ernstige asfyxie
R.M.C. Swarte
• Opvang van de blauwe neonaat
M. Dalinghaus

Inzicht in shock
C.M.P. Buysse
Respiratoir falen
L.J.A. Corel
Neurologisch falen
K. Horshnell

Werkgroepen
Scenariotrainingen: opvang van de neonaat
Acute elektrolietstoornissen; wat moet je niet missen?
Een praktische aanpak bij hypernatriemie, hyperkaliemie en
hypocalciemie
E.L.T. van den Akker, E.M. Dorresteijn
Acute infecties:
• Koorts bij het jonge kind, gewoon en soms bijzonder
H.A. Moll
• Procalcitonine, de hoogste tijd voor een nieuwe infectiemarker
A. van Rossum
• Van tijd en plaats: importziekten
N.G. Hartwig

Interklinische avond met dinerbuffet
Locatie: Arminius
Dinsdag 26 januari
Herkenning en opvang van een ernstig ziek kind:
• Herkenning van het ernstig zieke kind
C.M.P. Buysse
• Basic Life Support
Y.A.M. de Jager
• Advanced Life Support
M. van Osch

Werkgroepen
Scenariotrainingen: het bedreigde kind

Borrel en diner met staf Kindergeneeskunde
Locatie: Diergaarde Blijdorp - Oceanium
Woensdag 27 januari
Een (on)verwachte dood:
• Casus en protocolbespreking
G.B.C. de Heus
• De meerwaarde van post-mortum radiodiagnostiek
M.H. Lequin
• De rol van de forensisch arts
Forensisch geneeskundige
Werkgroepen
Skills Lab: thoraxdrainage, botnaald, defibrillatie, intubatie
Diagnostiek en behandeling van ernstig hartfalen bij kinderen
M. Dalinghaus
Het steunhart bij kinderen als overbrugging naar harttransplantatie: behandelingsprincipes en uitkomsten
A.P.W.M. Maat
Harttransplantatie bij kinderen: (on)mogelijkheden en uitkomsten
U.S. Kraemer

Afsluiting

Werkgroepen

Organisatie En Informatie

CasuÏstiek op de EHBO
N.G. Hartwig, D.H.F.Geurts, M.J. Affourtit

Contact

Presentatie van hemofilie buiten een hemofiliebehandelcentrum
A. Beishuizen, M.H. Cnossen, A.de Goede

Buikpijn op de eerste hulp: acuut of niet?
L. de Ridder, J. Vlot
Ritmestoornissen
I.F.M. Frohn

Commissie Postacademisch Onderwijs Sophia
Voorzitter: Drs. B.J. Sibbles, kinderarts
Coördinator: N.M. Kraal, Staf Onderwijs

T 010 - 703 67 55 / F 010 - 703 66 85
E n.kraal@erasmusmc.nl

Inschrijvings- En Annuleringsvoorwaarden

Het acuut benauwde kind
H.M. Janssens, I. Groothuis

• Inschrijving kan uitsluitend online, via:
www.sophiakindergeneeskunde.nl, scholing, keuze sophiareeks;
• Deelnamefee: € 450,00
• Annuleren dient schriftelijk te geschieden, dit kan tot vier
weken voor aanvang van het evenement;
• Bij annulering korter dan vier weken vindt geen restitutie
plaats, wel kan, na schriftelijke melding, een vervangende
kandidaat deelnemen.

Preventie en behandeling van infecties bij kinderen met ALL
N.G. Hartwig, P.C.J. de Laat, R. Pieters

Locatie

Eerste opvang bij metabole ontregeling
J.B.C. de Klerk, M. Williams
Nasale CPAP
G.A.M.M. Damhuis, B.J. Smit

Gender of Sexuality ( GOS ) anno 2010
A.B. Dessens, S.L.S. Drop, K.P. Wolffenbuttel
Hypertensie en hypertensieve crisis
K. Cransberg, A.A. Prytula
Acute opvang van brandwonden
M. Baartmans, H.G. Stas

Erasmus MC-Sophia, Dr. Molewaterplein 60, Rotterdam:
Sophia Bios.

Accreditatie

Dit evenement is NVK geaccrediteerd.

Omslagafbeelding
Hokusai - Red Fuji

