Nationaal Congres
Kindertraumachirurgie 2022
Vrijdag 24 juni 2022
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Rotterdam

“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” en ”Een kind is geen kleine volwassene.” Twee karakteristieken voor de Kindertraumachirurgie.
Het hoort bij de ontwikkeling van kinderen van iedere leeftijd. In hun
spel en dynamiek proberen ze altijd hun grenzen uit. Een ongeluk
zit dan in een klein hoekje. Kleine of juist zeer ernstige letsels
kunnen op ieder moment optreden, op elke leeftijd, van klein tot
groot. Juist dat maakt kinderen uniek: zó zijn ze doodziek en zó zijn
ze weer springlevend. Zó huilen ze en zó lachen ze.
Deze kenmerken bepalen bij kinderen sterk de presentatie van de
klachten en de verschijnselen na letsel. Daarom vergt het behandelen van kinderen specifieke kennis en ervaring. Het is voor de behandelaar essentieel deze dynamiek te onderkennen en het kind weer
vrolijk en speels aan het lachen te krijgen.
Op het Nationaal Congres Kindertraumachirurgie 2022 worden specifieke ‘topics’ gepresenteerd door specialisten, die betrokken zijn bij de
behandeling van letsels bij kinderen. Onze missie is: “Laat kinderen met
letsel zo optimaal mogelijk behandeld worden, door kennis en kunnen
over de kindertraumatologie door Nederlandse specialisten naar internationale maatstaven weer te geven”.
Want juist ook voor Nederland geldt de prachtige,
kenmerkende uitspraak van Nelson Mandela:
“A better society will and must be measured by the happiness and
welfare of its children”.
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08:45

Registratie en ontvangst

09:15

Opening mystery guest

“Het meervoudig gewonde kind”
voorzitters: prof. dr. Rene Wijnen en dr. William Kramer
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Kindertraumachirurgie in oorlogsgebieden dr. Leo Geereadts
Prehospitale zorg van kinderen met letsels, triage en transport
drs. Xavier Moors
Kindermishandeling-“Herkenning essentieel”- Diagnostiek
Interactief drs. Marjo Affourtit
Pauze
Shock bij kinderen met trauma- Optimaal behandelen!…maar
hoe? dr. Joris Lemson
Intensive Care bij gewonde kinderen prof. dr. Dick Tibboel
Brandwonden bij kinderen dr. Annebeth de Vries
Ernstig hoofd-hersenletsel bij kinderen: de impact na de impact
drs. Naomi Ketharanathan
Lunch met terugblik op veiligheidsevenement 22 juni**

“Specifieke Letsels bij Kinderen”
voorzitter: dr. Arnold Besselaar
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Spoedeisende hulp van meervoudig gewonde kinderen
dr. Joke Kieboom
Nederlandse Richtlijnen fracturen bij kinderen
dr. Jan Bernard Sintenie
Remodellering van fracturen bij kinderen dr. Minne Heeg
Claviculafracturen bij kinderen - sleutelen of niet?
dr. Ger van Olden
Onderarmfracturen en polsletsels bij kinderen dr. Joost Colaris
Pauze
Valkuilen elleboogletsels bij kinderen - Interactief - live vanuit
Lissabon prof. dr. Denise Eygendaal
Knie: voorstekruisbandletsel bij kinderen dr. Rob Janssen
Bekken- en Acetabulumfracturen bij kinderen dr. Minne Heeg
Enkelfracturen bij kinderen: Triplanefracturen en groeistoornis
dr. Gert Bessems
Interventieradiologie bij kinderen met orgaanletsels
kinderinterventieradioloog
Afsluiting met borrel

** Kinderveiligheidsevenement woensdag 22 juni, tuin Sophia Kinderziekenhuis
“Safety first”.... “Fietshelm... gewoon doen”
22-6 Programma:
“Streetwise - Kinderen op de fiets: Helm op” georganiseerd met ANWB, Edwin van
der Sar Foundation.
24-6 Presentatie “Fietshelmen 2022” met crash test - filma ABUS Security Tech
Germany, met demonstratie fietshelm Rotterdam, de veiligste stad van Nederland
Registratie
via onderstaande link:
https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?Pf2b4900c-ce77-4d3e-afe5-45b97c4fcddd

Kosten
medisch specialisten € 50
verpleegkundigen en overig geinteresseerden € 25
Accreditatie toegekend
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Accreditatie aangevraagd
Verenigde Gipsverbandmeesters (VGN)
Congreslocatie
Erasmus MC, Onderwijscentrum Collegezaal 2
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam
Contactgegevens
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Marja Engelen-van Gemerden
afdeling Kinderchirurgie
e-mail: m.vangemerden@erasmusmc.nl

