SYMPOSIUM
Meander Moeder Kind

‘MAG IK OOK
WAT ZEGGEN’
Donderdag 13 april 2017

van 15.00 tot 21.00 uur, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

www.meandermoederkind.nl

Symposium ‘Mag ik ook wat zeggen’

Programma:

Zeker! Wanneer u naar het programma van het Meander Moeder Kind symposium kijkt, ziet u een
programma met diverse onderwerpen. Onderwerpen die ons allen bezighouden en waar veel over te
zeggen is: afwachten of inleiden, vaginaal of sectio, hands on of hands off, epi zetten of scheuren?
Onze sprekers vertellen u graag meer over de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten.

15.00 uur
15.20 uur

Inschrijven / koffie of thee
Opening door Willem Schols (voorzitter)

15.30 uur
16.00 uur

Wel of geen episiotomie (Rosanne Ebbing)
Ondersteuning perineum bij geboorte van het caput (Nelle Kaljouw &
Lore de Meutter)
Nieuwste inzichten rond de stuitbevalling / Teach the Breech (Wim van Vliet)
Voordracht stand van zaken Integrale geboorte zorg Amersfoort e.o.
(Anneke Dantuma)

Nieuwste inzichten
Er zal besproken worden wat de effecten kunnen zijn van inleiden bij verdenking op een foetale
macrosomie met betrekking tot de modus partus, maternale en perinatale morbiditeit. Aansluitend
hierop wordt gesproken over de huidige inzichten ten aanzien van neonatale hypoglycaemie en hoe
hier in de Nederlandse praktijk mee gewerkt wordt.
Ook het wel of niet zetten van een episiotomie is een thema waarover we kunnen blijven praten.
Kan met het zetten van een episiotomie schade aan perineum en bekkenbodem voorkomen worden?
Of is een Scandinavische hands-on techniek wellicht dé oplossing om schade te voorkomen, dan wel
te beperken. In het Ikazia ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis werd hier onderzoek naar gedaan
en vandaag delen zij hun eerste resultaten met ons. Mocht er toch de noodzaak zijn tot het zetten van
een episiotomie, dan is het prettig als deze volgens de beste hechttechniek gesloten kan worden.
Over een stuitbevalling valt uiteraard altijd wat te zeggen. Van de 6000 stuitliggingen worden er per
jaar in Nederland ongeveer 1200 vaginaal geboren. Kunnen we vrouwen met een stuitligging adequater
counselen zodat er meer vaginale partussen bij een stuitligging plaats vinden? Op dit symposium zullen
nieuwe inzichten ten aanzien van de stuit bevalling (o.a. Teach the Breech) besproken worden.
Andere cultuur, andere benadering
We sluiten de dag af met een prikkelende, niet alledaagse presentatie over de diversiteit van culturen
in ons land. Dit betekent voor de geboortezorg een behoorlijke aanpassing in benadering en in begrip.
Enkele medewerksters van de Stichting Voorlichters Gezondheid nemen ons mee in de diverse culturen
en zullen ons laten zien dat er naast verschillen in culturen er ook veel overeenkomsten te vinden zijn.
Wij hopen voor iedereen een inspirerend symposium te bieden, waarbij uiteraard voldoende ruimte is
voor u om óók wat te zeggen!
Gratis inschrijven vóór 7 april
De inschrijving voor dit symposium is gratis. U kunt zich voor dit symposium aanmelden vóór 7 april via
symposiummoederkind@meandermc.nl onder vermelding van: naam, functie en BIG-registratienummer
Datum en tijdstip
Op donderdag 13 april vanaf 15.00 uur verwelkomen wij u graag in de foyer van Meander
Medisch Centrum voor registratie en koffie/thee. Om 15.20 uur start het symposium in het
Auditorium en tijdens de pauze is er een Italiaans buffet.
Accreditatie is aangevraagd bij de KNOV en de V&VN

www.meandermoederkind.nl

16.30 uur
17.00 uur
17.30 uur

Italiaans buffet

18.30 uur
19.00 uur
19.30 uur

Macrosomie en bevallen; mag het ietsjes eerder zijn? (Janneke Leijnse)
Preventie neonatale hypoglycaemie (Frank Eskes)
Voordracht van medewerksters van de Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG)

20.15 uur
20.30 uur
21.00 uur

Afsluiting door Willem Schols
Borrel
Einde

Doelgroep
• 1e lijn verloskundigen, 2e lijn verloskundigen en gynaecologen, ook uit de regio
• Kinderartsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, kraamverzorgenden van
afdeling B1 & C1,
• echografisten en poli assistenten van MMC
• Vertegenwoordigers van kraamcentra
Locatie
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
Tel.nr.: 033-8505050
Betaald parkeren

