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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. 

Juist jeugdartsen lopen vaak als eerste tegen vragen aan over deze 
vasculaire geboortevlekken bij baby’s. Expertise bij deze doelgroep 
is dan ook heel relevant om de riskante van de niet riskante 
geboortevlekken te kunnen onderscheiden en adequaat te kunnen 
doorverwijzen. In de medische opleiding zijn riskante vasculaire 
geboortevlekken echter een onderbelicht thema waardoor 
aangeboren vaatafwijkingen met regelmaat onjuist worden 
gediagnosticeerd. 

Tijdens deze studiedag  wordt u door specialisten van vier erkende 
academische expertisecentra geïnformeerd over de verschillende 
soorten vasculaire geboortevlekken en de risico’s daarvan. Dit 
najaar is er een nieuw consensusdocument verschenen van deze 
expertisecentra over de behandeling van infantiele hemangiomen 
(aardbeienvlekken) dat tijdens deze studiemiddag ook wordt belicht. 

In een dagdeel wordt u door specialisten uit deze academische 
centra geïnformeerd over de actuele behandelmethoden en 
inzichten. Een studiemiddag die u als betrokken jeugdarts niet mag 
missen! 

We zien u graag op donderdag 23 november in Amersfoort!

Dit congres wordt 
georganiseerd door 
patiëntenvereniging:

WAAROM DE MOEITE WAARD?

U heeft als jeugdarts frequent met 
patiënten met geboortevlekken te 
maken

Er is een nieuw 
consensusdocument over 
infantiele hemangiomen (2017)

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

Met medewerking van:

http://www.nswv.nl/
http://www.hevas.eu
http://www.sktn.eu/
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Congresbureau.htm


Donderdag 23 november 2017

PROGRAMMA

15.30 - 16.00 Ontvangst

16.00 - 16.30   Overzicht en classificatie aangeboren vaatafwijkingen 
Dr. C.J.M. van der Vleuten (dermatoloog, Radboudumc)

16.30 - 17.00   Hemangiomen
Dr. M.A. Middelkamp-Hup (dermatoloog, AMC)

17.00 - 17.30  Nieuw consensusdocument hemangiomen 2017: wanneer doorverwijzen naar 
expertisecentra?   
Dr. C.J.M. van der Vleuten (dermatoloog, Radboudumc)

17.30 -  18.00  Wijnvlekken en Sturge Weber syndroom 
Dr. C.E. Catsman-Berrevoets (kinderneuroloog, Erasmus MC) 

18.00 - 19.00 Dinerbuffet 

19.00 - 19.30  Herkennen gevaartekenen van een maligniteit

Dr. C.C. Breugem (plastisch chirurg, UMC Utrecht)

19.30 - 20.00  Zeldzame aangeboren vaatafwijkingen
Dr. P.C.J. de Laat (kinderarts, Erasmus MC) 



INFORMATIE

Heeft u organisatorische of inhoudelijke vragen neem dan contact op met 
patiëntenvereniging HEVAS via studiedag@hevas.eu. 

Zie hevas.eu voor de laatste inhoudelijke informatie over deze studiemiddag en 
het programma.

    BETALEN
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. 

ACCREDITATIE
Accreditatie is voor 3 punten toegekend door: 
ABSG (Accreditatie Bureau Sociale Genees-
kunde). Accreditaties van ABSG zijn geldig onder 
meer voor Artsen voor Maatschappij & 
Gezondheid en Jeugdartsen.

 BEREIKBAARHEID
Per trein of auto is Amersfoort goed te bereiken. 
Komt u met de auto? Dan kunt u achter onze 
vestiging parkeren (€1,- per 25 minuten). Vanuit de 
richtingen Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht of Zwolle 
(A1 en A28) heeft u een uitstekende verbinding 
naar Amersfoort. Komt u met de trein? Het centraal 
station Amersfoort is 84 stappen verwijderd van 
Eenhoorn Amersfoort (www.eenhoornamersfoort.nl)

AANMELDEN
AANMELDEN

Via deze link kunt u zich aanmelden:
https://www.formdesk.com/hob/hevas_studiemiddag

KOSTEN 
De kosten voor deelname zijn 
€ 15,-. Met uw aanmelding kunt 
u direct per iDeal afrekenen.

U ontvangt een factuur en een 
e-ticket als toegangsbewijs per
e-mail.

 LOCATIE
Congrescentrum De Eenhoorn 
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

http://www.sktn.eu/
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/Congresbureau.htm
http://www.nswv.nl/
http://hevas.eu/
https://fd7.formdesk.com/hob/hevas_studiemiddag



