Perinatale zorg 3.0
De laatste inzichten en visies op de toekomst
9:00

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

13:45

Prenatale screening in de 13e week
Katia Bilardo, hoogleraar prenatale diagnostiek en hoofd prenatale diagnostiek AMC/VU

09:30

Opening door de dagvoorzitter

- Prenatale screening programma in Nederland – levert het voldoende op?

Jan Nijhuis, emeritus hoogleraar verloskunde Maastricht UMC+

- De 13 weken echo: Is het gerechtvaardigd om een extra screeningsmoment te
introduceren met de extra kosten die daar aan gepaard gaan?

- De cijfers van Perined – moeten we ons zorgen maken?

- Wat is het nut van de 13 weken echoscopie en wat is haar relatie met NIPT?

- De juiste zorg begint met goed doorverwijzen
- Preventie als speerpunt – welke acties kunnen we vanuit de zorg ondernemen?
14:30
10:15

Meer inzicht in de oorzaken van babysterfte

Eric Steegers, gynaecoloog en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC
- De invloed van armoede en sociaal economische achterstand op moeder en kind.

Floris Groenendaal, neonatoloog en associate professor neonatologie UMC Utrecht

- Van ‘Klaar voor een kind’ naar ‘Stevige start’ – wat maakt de programma’s zo succesvol

Peter Nikkels, patholoog en consultant perinatale en pediatrische pathologie UMC Utrecht

en hoe verder na 2020.

- Doodsoorzaak bij extreme neonatale prematuren

- Waarin maakt goede preconceptiezorg het verschil en hoe bereik je je doelgroep?

- Sterfte onder pasgeborenen door zuurstofgebrek

- Op naar de toekomst met Generation R Next – uniek grootschalig onderzoek naar de

- Kinderen met ernstig aangeboren afwijkingen

omstandigheden voor en tijdens de vroege zwangerschap.

- De risico’s van een overdragen zwangerschap

11:45

Koffie- en theepauze

12:00

Een zwangerschapsduur van 41 weken en dan?

Preconceptiezorg en sociale verloskunde

15:15

Koffie- en theepauze

15:30

Kunstbaarmoeder - feit of fictie
Guid Oei, gynaecoloog Maxima MC en professor fundamentele perinatologie TU Eindhoven

Esteriek de Miranda, projectleider INDEX-studie Amsterdam UMC, docent MPA-Klinische

- Overlevingskansen van prematuren en naweeën in de ontwikkeling

Verloskunde Hogeschool Rotterdam

- Wordt de kunstbaarmoeder de vervanger van de couveuse?

Judit Keulen, onderzoeker INDEX-studie Amsterdam UMC, verloskundige Maastricht

- Het opvangen van psychosociale hechting - is het mogelijk?

- Overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse INDEX-studie en Zweedse

- Kunnen we in de toekomst hoog-risico zwangerschappen volledig kunstmatig

SWEPIS studie – welke duiding geven we aan de uitkomsten?

uitdragen?

- SWINDEX: beide studies samengevoegd in 1 database – geeft het meer inzicht in
risicogroepen?
- Het recht van de zwangere vrouw op informatie over risico’s en behandelingsopties
(art. 7:448 BW) – perspectief en context; hoe counselt u?

12:45

Verzorgde lunch

16:30

Afronding door de dagvoorzitter

