KINDEREN
OP DE SEH

Gezamenlijke
congresdag
voor SEH-artsen
en kinderartsen

Donderdag 20 juni 2019 I 2e dag NVK Congres I Papendal (Arnhem)

NVSHA NVK Dag over acute klachten bij kinderen

Een kind met heftige pijn op de borst of acute buikpijn. Flauwvallende pubers. Een ingeslikte
knikker of een kraaltje in de neus. Vreemde vlekken op de rug. Het zijn stuk voor stuk klachten
die regelmatig op de SEH voorbijkomen. Én ze staan op deze dag centraal.
Het dagprogramma is onderverdeeld in vier blokken. In het eerste blok behandelen we
de onderwerpen thoracale pijnklachten en corpora aliena. We bespreken casuïstiek en de
diagnostische algoritmen voor beide klachten. Ook gaan we in op de nieuwe richtlijn voor
kinderen met een corpus alienum op de SEH.
Het tweede blok is gereserveerd voor een forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut.
Zij bespreekt samen met een kinderdermatoloog casuïstiek van huidafwijkingen. Dit met focus op
de forensische duiding bij kindermishandeling mét oog voor de differentiaal diagnose.
Blok drie begint direct na de lunch en gaat over acute buikpijn bij kinderen. Een veelvoorkomende
presentatie met een multidisciplinaire differentiaaldiagnose. Kun je het zelf oplossen, of heb je
hulp nodig? Wie moet je als eerste bellen, de kinderarts (MDL) of toch maar de (kinder)chirurg?
Voor of na het aanvullend onderzoek?
Blok vier is gewijd aan kinderen en adolescenten met een collaps.
Onder de titel ‘Collaberen: soms reanimeren, altijd diagnosticeren’,
kijken we naar mogelijke oorzaken zoals vasovagale syncope,
ritmestoornis, conversiestoornis, hypoglycaemie en epilepsie.
Een interactieve sessie met een praktisch-pediatrische
benadering van een veelvoorkomend probleem.
Graag ontmoeten wij je op deze gezamenlijke congresdag!

Eva Vitalis, SEH-arts, Reinier de Graaf, Delft
Jamie Kornet, SEH-arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp
Merijn Bijlsma, kinderarts, Amsterdam UMC

NVSHA NVK Dag 2019

Programma
08.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie

09.15 uur

Kinderen met thoracale pijn op de SEH; diagnostisch algoritme en
de nieuwe richtlijn corpus alienum
Thoracale pijnklachten is een veelvoorkomend probleem met een brede
differentiaal diagnose. Aan de hand van casuïstiek bieden wij je een praktische
en gestructureerde diagnostische aanpak. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan
bij de aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van corpora aliena aan de
hand van de kersverse NVK richtlijn.

• Joger Jacobs, Merit Tabbers en Maartje de Vroomen
10.30 uur

Pauze

11.00 uur

Blauwe plekken en rode vlekken, misschien kindermishandeling?
(Deze sessie vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVK)
De meeste huidafwijkingen roepen geen twijfel op. Maar iedere kinder- en jeugdarts
komt wel eens huidafwijkingen tegen die een ‘niet-pluis-gevoel’ geven. Zijn het
de restverschijnselen van een valpartij, is het een huidaandoening of gaat het om
sporen van kindermishandeling? En natuurlijk is er aandacht voor het nieuwe
afwegingskader bij de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

• Björn Dijkstra, Suzanne Pasmans en Nicole van Woerden
13.00 uur

Lunchpauze

14.15 uur

Wie moet ik bellen voor dit kind met acute buikpijn, en vraag ik alvast
aanvullend onderzoek aan?
Acute buikpijn bij kinderen is een veelvoorkomende presentatie met een
multidisciplinaire differentiaaldiagnose. Heb je hulp nodig en welke collega moet je
als eerste bellen? Vraag je alvast zelf aanvullend onderzoek aan?

• Jurjen Boes, Joger Jacobs en Gerda Zijp
15.30 uur

Pauze

16.00 uur

Collaberen; soms reanimeren, altijd diagnosticeren
“Hij lag opeens op de grond, dokter! Maar nu gaat het wel weer.” Weer een
vasovagale collaps, of heeft de patiënt misschien toch een diagnose die je niet
mag missen? Een kinderarts samen met een SEH-arts bespreken de eerste opvang
en diagnostische aanpak van dit veelvoorkomende probleem.

• Maartje de Vroomen en Suzanne Peeters
17.30 uur

Afsluiting met borrel

NVSHA NVK Dag 2019

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op
de subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle
informatie over de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt: € 185,Voor kinderartsen geldt de inschrijfprijs voor een NVK-dagprogramma: € 225,Bij inschrijving na 28 mei wordt het inschrijfgeld met € 50,- verhoogd.

Dagvoorzitters
Merijn Bijlsma • kinderarts, Amsterdam UMC
Jamie Kornet • SEH-arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp
Eva Vitalis • SEH-arts, Reinier de Graaf, Delft

Sprekers

Doelgroep
SEH-artsen, kinderartsen, (SEH-/transfer)
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,
ambulance medewerkers, physician assistants.
Tevens zijn zij die hiervoor in opleiding zijn
en overige belangstellenden uit Nederland en
Vlaanderen van harte welkom.

Datum en locatie
Donderdag 20 juni 2019
(tweede dag van het 40ste congres van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde)
Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

Accreditatie
Aangevraagd bij NVSHA, NVK, NAPA, VSR en
Kwaliteitsregister V&V

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

30762

Jurjen Boes • kinderarts, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Björn Dijkstra • SEH-arts, Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn
Joger Jacobs • SEH-arts, Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn, instructeur APLS, EPLS en PHPLS
Edward Nieuwenhuis • medisch hoofd kindergeneeskunde/kinderarts-immunoloog, UMC Utrecht
Suzanne Pasmans • kinderdermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Suzanne Peeters • SEH-arts, Flevoziekenhuis, Almere
Merit Tabbers • kinderarts-MDL, Amsterdam UMC, Amsterdam
Maartje de Vroomen • kinderarts, Amsterdam UMC, locatie Bonaire
Nicole van Woerden • kinderarts/forensisch arts voor kinderen i.o., NFI, Den Haag
Gerda Zijp • kinderchirurg, HagaZiekenhuis, Den Haag

