Geachte deelnemer,

Naadlekkage na rectumchirurgie is nog steeds één
van de meest gevreesde complicaties. Ondanks de
ontwikkelingen van de laatste decennia met minimaal
invasieve operatietechnieken en “enhanced recovery
programs” is de incidentie van het percentage
patiënten met een naadlekkage nog steeds aanzienlijk.

INTRODUCTIE
Tijdens dit symposium zal er een overzicht worden
gegeven van de huidige cijfers in Nederland.
Daarnaast zullen voor zowel de “vroege” als de
“laat” gediagnosticeerde naadlekkages nieuwe
behandelstrategieën worden voorgesteld.

Wij zien uw komst met veel enthousiasme tegemoet!
Hoogachtend,
prof. dr. W.A. Bemelman
Course director
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

De Aesculap Academy is één van de toonaangevende
medische forums voor iedereen die zich professioneel,
gepassioneerd en ambitieus inzet voor de gezondheidszorg. Aan deze medische professionals bieden wij een
gedegen kennisoverdracht op basis van wereldwijd
erkende kwaliteitscriteria met behulp van innovatieve
methoden en technologieën.

DIALOG – DEDICATED TO LIFE.
De Aesculap Academy heeft zich geworteld in de
B. Braun Group, die zich al meer dan 175 jaar inzet voor
de bescherming en verbetering van de gezondheidszorg.
Met onze opleidingen, hands-on trainingen en symposia
dragen we bij aan het waarmaken van de SHARING
EXPERTISE belofte van ons moederbedrijf.
De cursussen van de Aesculap Academy bieden
deelnemers die willen blijven leren in een inspirerende
omgeving, op de werkelijkheid gebaseerde kennis
en onderwijs: Life-long-learning met levensechte
trainingssituaties en een realistische cursusinhoud. Een
wereldwijd scholingsprogramma voor uw medische staf,
teneinde de verkregen kennis in te kunnen zetten voor
een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.
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SYMPOSIUM: NAADLEKKAGE, VAN
PROBLEEM NAAR OPLOSSING

17 april 2018 | AMC Amsterdam
Nederland

Ondersteuning:

PROGRAMMA
DINSDAG 17 APRIL 2018
15:00 - 21:00 uur

y Introductie
prof. dr. W.A. Bemelman (AMC)

y Lekcheck, het optimaliseren van veranderende
risicofactoren
dr. F. Daams (VUmc)
y Variabiliteit in uitkomst van chirurgie, hoe goed zijn we
echt?
dr. J.W.T. Dekker (Reinier de Graaf)
y Snelle opsporing, snelle behandeling
dr. P.J. Tanis (AMC)
y Starten met naadbesparende behandeling, ervaringen uit
ons ziekenhuis
dr. J.B. Tuynman (VUmc)
Koffiepauze

y Casus 1: Film re-do-operatie en discussie
dr. R. Hompes (AMC)

y Endo-SPONGE plaatsing: timing, tips & tricks en uitkomst
prof. dr. W.A. Bemelman (AMC)
Buffet

y Casus 2: Kosten en QOL
drs. K.A.T.G.M. Wasmann (AMC)

y Take home messages en open discussie
prof. dr. W.A. Bemelman (AMC)
Afsluitende borrel

INFORMATIE
SPREKERS
prof. dr. W.A. Bemelman - Course director
Hoogleraar Minimaal Invasieve Chirurgie
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
dr. F. Daams
Upper GI- en HPB chirurg
VUmc, Amsterdam, Nederland
dr. J.W.T. Dekker
Oncologisch en gastrointestinaal chirurg
Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft, Nederland
dr. P.J. Tanis
Oncologisch en gastrointestinaal chirurg
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
dr. J.B. Tuynman
Gastrointestinaal chirurg
VUmc, Amsterdam, Nederland
dr. R. Hompes
Oncologisch en gastrointestinaal chirurg
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
drs. K.A.T.G.M. Wasmann
arts-onderzoeker
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
LOCATIE
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Meibergdreef 9 | NL-1105 AZ Amsterdam
Collegezaal 4

y Accreditatie zal worden aangevraagd
y Deelnamekosten: € 89,- ex. btw
y Minimaal aantal deelnemers is 50
y Doelgroep: Chirurg, GE-chirurg, oncologisch chirurg,
MDL-arts, endoscopie-, oncologie-, wond-, en
stomaverpleegkundige

REGISTRATIE

AMSTERDAM

Ja, ik neem deel aan het symposium Naadlekkage, van
probleem naar oplossing in Amsterdam op dinsdag 17 april
2018.

Naam, voornaam, titel
Afdeling / Functie
Ziekenhuis
Btw-nummer (indien beschikbaar, alleen voor EU landen buiten Nederland)
Adres
Postcode, Plaats
Mijn contactgegevens voor vragen omtrent mijn registratie zijn:
Telefoon
E-mail



Ik wil interessante informatie per e-mail ontvangen over toekomstige evenementen.

Dataprotectie is erg belangrijk voor ons. Uw registratiegegevens worden gebruikt
om het evenement te organiseren maar ook om u te informeren over toekomstige
evenementen en andere interessante onderwerpen. Uw data zullen niet worden
doorgestuurd naar derden buiten de B. Braun groep. Indien u geen nadere informatie
wenst, dan kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw data voor
advertentie doeleinden. Neemt u hiervoor schriftelijk contact op met
Aesculap Academy - a B. Braun company, Postbus 659, 5340 AR OSS, of via e-mail:
info.bnl@aesculap-academy.com

Datum & handtekening

Annuleringsvoorwaarden
Gelieve na ontvangst van de factuur de deelnamekosten over te maken. Afmelden dient
altijd schriftelijk te gebeuren. Bij afmelding tot 4 weken voor aanvang van de cursus
worden geen kosten in rekening gebracht. Na deze periode tot en met 14 dagen voor
aanvang van de cursus, blijft 20% van het inschrijfgeld of tenminste € 30,- verschuldigd
voor administratieve kosten. Het overige cursusgeld wordt, indien reeds vereffend,
teruggestort.Bij annuleringen na deze periode of afwezigheid (no-show) dienen de
volledige deelnamekosten te worden betaald.
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