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voorwoord
Eén op de drie baby’s heeft een vasculaire geboortevlek, rood, blauw
of paars van kleur. Gelukkig zijn de meeste onschuldig van aard.
Veel geboortevlekken zijn dan ook verdwenen op jonge leeftijd.
Helaas geldt dat niet voor alle vlekken. Een significante minderheid
van de baby’s heeft een vasculaire geboortevlek - zoals bijvoorbeeld
een wijnvlek of hemangioom (aardbeienvlek) - die door een arts
moet worden gezien en waarvoor zelfs een doorverwijzing naar een
‘multidisciplinair expertiseteam’ kan zijn aangewezen. Maar er zijn
ook onbekende - zeldzamere - geboortevlekken. Geboortevlekken
kunnen voor problemen zorgen die soms ernstig van aard zijn.
Ze kunnen ook gepaard gaan met andere aandoeningen. In de
medische opleiding zijn riskante vasculaire geboortevlekken echter
een onderbelicht thema waardoor aangeboren vaatafwijkingen met
regelmaat onjuist worden gediagnosticeerd.
Tijdens dit congres wordt u in de ochtend door specialisten van
academische centra - waaronder ook internationaal gerenommeerde
specialisten uit Brussel en uit New York - geïnformeerd over de
verschillende soorten vasculaire geboortevlekken en de risico’s
daarvan. In het voorjaar zijn deze aandoeningen opnieuw
geclassificeerd (ISSVA 2014) en een van de opstellers van de nieuwe
classificatie licht dit toe.
Vasculaire geboortevlekken ofwel ‘Vascular anomalies’ kunnen
complexe aandoeningen zijn. De behandeling geschiedt dan ook
veelal in enkele academische centra die in de aandoening zijn
gespecialiseerd. In de middag wordt u door specialisten uit deze
academische centra geïnformeerd over de actuele behandelmethoden.

Dit congres wordt georganiseerd
door de patiëntenorganisaties:

Patiëntenvereniging voor Hemangiomen en
Vasculaire malformaties (Hevas, hevas.eu)

Stichting Klippel Trenaunay
(SKTN, sktn.eu)

Nederlandse vereniging voor mensen met
een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom
(Nv WSWs, nvwsws.org)

In een dag bent u derhalve geheel op de hoogte. Een symposium dat u
als betrokken arts of professional niet mag missen!
We zien u graag op zaterdag 8 november 2014 in ‘s-Hertogenbosch!

In samenwerking met KNMG Congresbureau

Waarom de moeite waard?
U heeft als arts of als professional
frequent met patiënten met
geboortevlekken te maken.

Er is een nieuwe wetenschappelijke classificatie voor deze
aandoeningen (2014).

U krijgt de nieuwste inzichten
op het gebied van diagnose,
behandeling en zorg aangereikt.

Zaterdag 8 november 2014

PROGRAMMA
Ochtend:

Vascular anomalies: the basics

08.45 - 09.15 Ontvangst en registratie
09.15 - 09.20 Welkom
09.20 - 09.45 Overview and classification of vascular anomalies, Dr. Miikka Vikkula
			
(Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel)
09.45 - 10.10 Hemangioma, Prof. dr. Chantal van der Horst (AMC, Amsterdam)
10.10 - 10.35 Port wine stains and Sturge-Weber syndrome, Dr. Coriene Catsman-Berrevoets
			
(Erasmus MC, Rotterdam)
10.35 - 11.00 Venous and arteriovenous malformations, Dr. Milton Waner
			
(Vascular Birthmark Institute, New York)
11.00 - 11.15 Break
11.15 - 11.40 Lymphatic malformations, Dr. Laurence Boon
			
(Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel)
11.40 - 12.05 Klippel Trenaunay Syndrome, Dr. Carine Van der Vleuten (Radboudumc, Nijmegen)
12.05 - 12.30 Rare tumors: KHE en KM, Dr. Peter de Laat (Erasmus MC, Rotterdam)
12.30 - 12.50 E-health and vascular anomalies, Prof. dr. Suzanne Pasmans
			
(Erasmus MC, Rotterdam)
12.50 - 13.30 LUNCH

Middag:

Vascular malformations: current treatments

13.30 - 13.55 Surgical solutions for vascular malformations, Dr. Milton Waner,
			
(Vascular Birthmark Institute, New York)
13.55 - 14.20 Interventional radiology for vascular malformations, Dr. Leo Schultze Kool
			
(Radboudumc, Nijmegen)
14.20 - 14.45 Laser surgery for vascular malformations, Dr. Albert Wolkerstorfer
			
(AMC, Amsterdam)
14.45 - 15.00 Break
15.00 - 15.25 Medical management for vascular malformations: novel treatment Sirolimus,
			
Dr. Laurence Boon (Cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel)
15.25 - 15.50 Risks of malignancies in vascular anomalies, Corstiaan Breugem (UMC, Utrecht)
16.00 - 17.00 Drinks

INFORMATIE
	Aanmelden

Via hevas.eu kunt u zich aanmelden. Na het invullen van
het online formulier ontvangt u per e-mail een bevestiging
van uw deelname.

	Kosten

Artsen, Specialisten & Professionals
Alleen ochtendprogramma

Gehele congres

€ 200 		

€ 250

Betalen

U ontvangt een factuur. We verzoeken u om het
factuurbedrag binnen twee weken, maar in ieder
geval voor aanvang van het congres, over te maken.

	Annuleringsvoorwaarden

Het is niet mogelijk een inschrijving kosteloos te
annuleren. Als u verhinderd bent is het uiteraard
wel mogelijk een collega als vervanger op te geven.
Annulering of naamswijziging kan uitsluitend
schriftelijk per e-mail. Bij annulering voor 25 oktober
2014 brengen wij u €25,- in rekening, indien u vanaf
25 oktober 2014 annuleert bent u het volledige
bedrag verschuldigd.

	Accreditatie

Verpleegkundigen, AIOS
Alleen ochtendprogramma

Gehele congres

€ 100		

€ 150

Leden patiëntenverenigingen
Leden van Hevas, Stichting Klippel Trenaunay Nederland,
Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek
of Sturge-Weber syndroom kunnen zich aanmelden via
de link. Zij betalen een (kleine) bijdrage via hun eigen
vereniging.

	Locatie

Golden Tulip Hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX ‘s-Hertogenbosch

Accreditatie is toegekend voor 5 punten door:
ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing).
Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle
BIG-erkende specialismen: huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk
gehandicapten, medisch specialisten en sociaal
geneeskundigen.

Bereikbaarheid

Naast de verschillende transferia en openbare
parkeergarage ‘De Tolbrug’ is Golden Tulip Hotel
Central tevens gemakkelijk bereikbaar per Openbaar
Vervoer. Het hotel is dichtbij het Centraal Station
‘s-Hertogenbosch gelegen, op slechts 10 minuten
loopafstand! Tevens is er een bushalte op 50
meter afstand van het hotel te vinden. Kijk voor de
routebeschrijving op www.hotel-central.nl.

Informatie
Heeft u organisatorische vragen neem dan contact op met KNMG Congresbureau
via congresbureau@fed.knmg.nl of bel 030 28 23 841.
Heeft u inhoudelijke vragen neem contact op via info@hevas.eu . Zie hevas.eu voor
de laatste inhoudelijke informatie over het congres en het congresprogramma.

