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Geachte collega’s,

Op maandag 5 maart 2018 vindt de 9e 
Refresher Course Obstetrische Anesthesie 
plaats in de Aula van het Academiegebouw 
te Utrecht, met als thema: “de ernstige, 
zieke zwangere”.

Geregeld maken ook intensivisten deel 
uit van het medische team dat zorgt voor 
deze patiënten. Een reden om dit jaar niet 
alleen anesthesiologen en gynaecologen 
van harte welkom te heten, maar om ook 
intensivisten uit te nodigen.

Multidisciplinaire samenwerking vergt 
kennis van elkaars vakgebied en 
benadering. Deze dag beoogt dan ook de 
dialoog tussen de verschillende disciplines 
te versterken en zo een bijdrage te leveren 
aan een optimale medische zorg tijdens 
zwangerschap en geboorte.
Wij begroeten u graag op 5 maart 
aanstaande.

Xandra Schyns-van den Berg
Marc Van de Velde

Kristel van Calsteren Christa Boer Steffen Rex

programma programma08.00 - 08.50   Ontvangst en koffie
08.50 - 09.00   Welkomswoord 
                                                          
Bloed en circulatie voorzitter Ingrid Beenakkers
09.00 - 09.30 Peripartum groot bloedverlies: oorzaken, herkennen,  
  obstetrische behandeling 
           Professor Kristel van Calsteren, Universitair Ziekenhuis Leuven
09.30 - 10.00 Microcirculatie; Early Goal Directed Therapy in de obstetrie?
                      Professor Christa Boer, VUMC Amsterdam 
10.00 - 10.30   Stolling, DIC, management groot obstetrisch bloedverlies
                       Ankie Koopman-van Gemert, ASZ Dordrecht
10.30 - 11.00   Koffiepauze

Cardiopulmonale problematiek voorzitter Kristel van Calsteren 
11.00 - 11.30 Peripartum cardiomyopathie     
                       Professor Jolien Roos-Hesselink, Erasmus MC Rotterdam
11.30 - 12.00 Congenital cardiac disease: Fontan circulation explained 
                       Daryl Dob, Chelsea & Westminster Hospitals London
12.00 - 12.30 Dringende cardiale heelkunde tijdens zwangerschap
                       Professor Steffen Rex, Leuven
12.30 - 14.00 Lunch en flash presentaties

                                                               
Anesthesiologie en zwangerschap voorzitter Floris Klerk
14.00 - 14.30 Complicaties van peripartum neuraxiale analgesie 
  en anesthesie
                       Professor Marc Van de Velde, Leuven 
14.30 - 15.00 DD acute collaps peripartum en reanimatie van de zwangere 
  Xandra Schyns-van den Berg, ASZ, Dordrecht
15.00 - 15.30 Pre-Eclamptic Toxaemia (PET) in pregnancy: acuut beleid
                       Sarah Devroe, Leuven
15.30 - 16.00 Thee-koffiepauze

De zieke zwangere voorzitter Eva Roofthooft
16.00 - 16.30 Trauma en transport: samenwerking op alle fronten                        
  Anjoke Huisjes, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
16.30 - 17.00 Automated continuous patient monitoring of early warning 
  scores in de verloskunde?
  Professor Cor Kalkman, UMC Utrecht
17.00 - 17.30 Sepsis en management tijdens de zwangerschap
                     Phillipe Vanhove, IZ GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, Wilrijk
17.30   File-borrel

Marc Van de VeldeCor KalkmanAnjoke Huisjes

De beoordelingscommissie 
bestaat uit:
● Marc Van de Velde 
● Kristel van Calsteren 
● Cor Kalkman 
● Xandra Schyns-van den Berg

Posterprijs
Dankzij de steun van de firma 
BBraun worden er, zoals ieder 
jaar, twee prijzen twv € 750 
beschikbaar gesteld voor de 
beste posters gepresenteerd
op de Refresher Course op 
5 maart 2018. 



Datum
Maandag 5 maart 2018.

Locatie
De Aula van het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.
Meer informatie over locatie en bereikbaarheid: www.uu.nl/NL/ACADEMIEGEBOUW/.

Deelnameprijs
€ 217,80 incl. BTW voor leden van de sectie OA, BARA en arts assistenten in opleiding.  
€ 254,10 incl. BTW voor niet-leden.

Posterprijs
Wij nodigen u van harte uit tot het indienen van een abstract over obstetrischeanesthesie/IC in de ruimste 
zin des woords: research, casuïstiek, publicatie, enz. De prijs bedraagt € 750. Abstracts dienen op de 
Refresher Course gepresenteerd te worden in de vorm van een poster. In het programma is ruimte in-
gebouwd voor een korte flash presentatie. Abstracts (max 250 woorden) kunnen worden ingediend via: 
posterprijs@obstetrische-anesthesie.nl. Deadline indiening: 1 maart 2018.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.anesthesiologie.nl/congressen-web/agenda.
Schrijf u snel in: in de Aula van het Academiegebouw zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Voor vragen kunt u terecht bij Liesbet Stobbe (NVA) l.stobbe@anesthesiologie.nl.

Hotelovernachting
Grand Hotel Karel V heeft een aantal kamers ter beschikking, á € 157,50 per nacht (excl. verblijfs-
belasting en ontbijt), te boeken onder vermelding Obstetrische Anesthesie. Zie ook: www.karelv.nl.

Contact: NVA
tel.: 030-2823387
e-mail: l.stobbe@anesthesiologie.nl

afbeelding: 
Toerisme Utrecht
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Accreditatie is aangevraagd bij de NVA, NVOG en NVIC. Ook voor België wordt accreditatie aangevraagd.

http://www.karelv.nl/nl/home/

