
programma

Het ernstig zieke en zwaargewonde kind

Onderwijs in de spoedeisende hulp bij kinderen

Kindermishandeling

Ondersteuning bij de geboorte

09:00
09:25 REGISTRATIE MET KOFFIE

Pagina: 1/2

28 juni 2023

11:05
11:30 KOFFIEPAUZE

PLENAIRE SESSIES
Grote zaal

09:25
09:40

09:50
11:05

Plenaire opening 25 jaar SHK 
Kick-off: Wim Verwijs, Nigel
Turner, Jos Draaisma en 
Xavier Moors

WORKSHOPS
Ruimte 1 Ruimte 2 Ruimte 3

Het ernstig zieke en zwaar-
gewonde kind
•  Inleiding - Anneliese Nusmeier

•  Pre-Hospital Pediatric Life 
Support; de mogelijkheden 
van de ambulance en de 
samenwerking met het MMT 
- Goof Klerks en Eric Bokhorst 

•  Schokbare ritmes bij 
kinderen een onderbelicht 
probleem - Corinne Buysse  

•  Update recent herziene pro-
tocollen acute kindergenees-
kunde en trauma: relevantie 
voor de praktijk - Anneliese 
Nusmeier en Roel Bakx

•  Kinderreanimatie van de 
toekomst - Timo de Raad 

•  Wrap up - Joke Kieboom

NALS escaperoom - Rob 
Moonen en Marije Hogeveen 

Debriefing – one-size 
fits nobody  Bestaat een 
optimale strategie voor 
debriefing? - Jaime Smal 

Kindermishandeling 
door falsificatie - Rian 
Teeuw en Jolande Schoonenberg

11:30
12:45

Ik zie ik zie wat jij niet 
ziet: Radiologisch onder-
zoek bij een vermoeden 
van kindermishandeling 
- Rick van Rijn en Tessa 
Sierswerda

Rapid cycle deliberate 
practice - Ruben Verlangen
VZ: Timo de Raad

Human Factors in de 
acute opvang van kinde-
ren - Jan Loeffen en Maureen 
de Haan 

Ondersteuning bij de 
geboorte

•  Inleiding - Rob Moonen 

•  Nieuwe inzichten in de 
luchtwegen van de pasgebo-
rene - Arjan te Pas 

•  NLS assessment tools - Marije 
Hogeveen 

•  ABCDE wat doen we er 
mee? - Marjolein Linders 

•  Back to basics: NLS voor 
NALS - Tim Hundscheid

•  Wrap up - Marije Hogeveen
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12:45
14:00 LUNCH

15:15
15:35 KOFFIEPAUZE

PLENAIRE SESSIES
Grote zaal

14:00
15:15

16:50
17:00 SLOTWOORD - O.I.v. Marije Hogeveen

WORKSHOPS
Ruimte 1 Ruimte 2 Ruimte 3

Kindermishandeling
•  Inleiding - Ingrid Russel 

•  Transgenerationele 
overdracht van kindermis-
handeling - Bernet Elzinga 

•  Sentinel injuries - Michelle 
Nagtegaal 

•  “Niets is wat het lijkt en wat 
iets lijkt is soms niets”: De in-
vloed van sturende informa-
tie op dokters bij beoordeling 
van letsel - Marie-Louise Loos 

•  Wrap-up - Saskia Wolt

NLS simulaties met de 
ARNE - Tim Antonius 

Acute opvang van het 
kind met een bekende 
hartafwijking - Nigel Turner 

en Lennie van Osch 

Casus-gestuurde discus-
sie: hartritme is geen 
hartactie -  een neonaat 
aan de ECLS - Joke Kieboom 
en Marije Hogeveen 

Pro-con debat: cross-role 
simulation training in de 
acute kindergeneeskun-
de: leerzaam en nuttig 
of onrealistisch en nutte-
loos? - SHK

15:35
16:50

Casuïstiek vanaf de 
spoedeisende hulp, wat 
kan het LECK hierin 
betekenen? - Heike Terlin-
gen en Ingrid Russel

Moeilijke luchtweg bij de 
neonaat - Paul Dirks en Marije 
Hogeveen

Pre-PICU: hoe zorg ik 
voor een optimale stabi-
lisatie en voorbereiding 
op overplaatsing naar de 
PICU? - Anneliese Nusmeier, 
Charlotte Dorrepaal en Ellen 
Backus 

Onderwijs in de spoedeisen-
de hulp bij kinderen
•  Inleiding - Timo de Raad

•  Waarom trainen we? Het 

nut van certificering en 
het individualiseren van de 
training - Nigel Turner 

•  Assessment – hoe doe je 
dat tijdens een life-support 
cursus? - Timo de Raad 

•  Technologie in het OW – wat 
heeft meerwaarde en wat 
niet? - Joris Nas 

•  Learning conversation: van 
de life-support cursus naar 
de kliniek - Marjel van Dam 

•  Wrap-up - Nigel Turner

www.sshk.nl/jubileumcongres
Koning Willem II Stadion, Tilburg 


