Programma Wetenschapsdag ‘Vroeger 2.0, het nieuwe oude normaal’ en ALV
6 november 2021
Dagvoorzitter

Cecile van Laarhoven

08.30 - 09.00 uur

Inschrijving en ontvangst

09.00 - 09.30 uur

Opening en presentatie resultaten COVID-19 enquête

09.30 - 10.20 uur

Abstracts 1 – Reconstructief – voorzitters Tim de Jong en Claire van
Houdt

9.30

Langetermijn borst- en lichaamsgerelateerde QoL na borstreconstructie met implantaat of
9.36 autoloog weefsel Renée Miseré

9.36

Impact van de COVID-19 pandemie op reconstructieve en cosmetische borstimplantaatchirurgie
9.42 in Nederland
Juliët Vrolijk

9.42

Uitkomsten na borstsparende operatie met en zonder oncoplastische chirurgie: een
9.48 populatiegebaseerde cohortstudie
Erik Heeg

9.48

Fasciocutane en jejunum lappen voor circulaire faryngolaryngo-oesophageale defecten - welke
9.54 is superieur?
Michael Tonsbeek

Ontwikkeling van een core outcome domain set voor klinisch onderzoek naar capillaire
9.54 10.00 malformaties (het COSCAM-project)
Ginger Beau Langbroek
Variatie in reconstructieve chirurgie na hoofd-halskanker: waar ligt de ruimte voor verbetering in
10.00 10.06 Nederland?
Dominique de Jel
Interpretatie van PROMs: Moeilijker dan gedacht
10.06 10.12 Saranda Ombashi
10.12 10.20 Discussie

10.20 - 10.25 uur

Sponsorpitches

10.25 - 10.55 uur

Koffie met sponsoren

10.55 – 11.10 uur

Dienstverband vs vrijgevestigd
Robert Sie FMS

11.10 – 11.25 uur

Loondienst
Stefan Koomen

11.25 – 11.40 uur

Vrije vestiging
Wilbert van den Winkel

11.40 – 11.55 uur

Discussie

11.55 – 12.00 uur

Sponsorpitches

12.00 – 12.55 uur

Parallelsessie

12:00 12:55
12.00 12.06
12.06 12.12
12.12 12.18
12.18 12.24
12.24 12.30
12.30 12.36
12.36 12.42

Parallelsessie: abstracts 2: Hand - voorzitters Paul bos en
Juliaan van Rappard
Vrije functionele gracilis spiertransplantatie voor totale
traumatische plexus brachialis letsel Tawatha Steendam
Op lange termijn follow-up sterkere knijpkracht na
pyrocarbon disk interpositie arthroplastiek als behandeling
voor CMC-1 artrose Constance van Laarhoven
De DeCompressie (DECO) studie: een update over screening
en inclusie Tirzah Fakkel
De associatie tussen antihypertensiva en de ernst van de
ziekte van Dupuytren Sophie Riesmeijer
Het verschil tussen spierbegraving en RPNI in de behandeling
van neuromen Elise Brakkee
Gevasculariseerde zenuwtransplantaten bij grote
zenuwdefecten: wel of niet doen? Berend Broeren
De diagnostische waarde van echografische metingen van de
zenuwdikte bij cubitaal tunnel syndroom met en zonder
eerdere cubitale tunnel release Nadine Boers

12.42 12.48 Discussie

13.00 – 14.00 uur
13.00 – 14.00 uur

Lunch met sponsoren
Speeddate

14.00 – 14.40 uur

Psychologie van het Overtuigen
Sharon Kroes

14.40 – 14.55 uur

Groene OK
Ernst Smits en Niels Noordzij

Parallelsessie: WK-NVPC - voorzitters
Kamil Oflazoglu en Joris Teunissen
WK-NVPC Brainstormsessie
kennishiaat lipofilling

14.55 – 15.03 uur

Nederlandse Werkgroep Autologe Borstreconstructie; een
introductie van waarom, met wie en wat - Hansje Smeele

15.03 – 15.10 uur

Update van de DBIR: waar staan we, wat is er gebeurd en hoe gaan
we verder naar minder lasten en meer functie - Juliët Vrolijk

15.10 – 15.25 uur

ZorgDomein
Mart van den Bergh

15.30 – 16.00 uur

Thee met sponsoren

16.00 – 16.05 uur

Prijsuitreiking Labrat

16.05 – 16.10 uur

Prijsuitreiking reisbeurs

16.10 – 16.15 uur

Prijsuitreiking beste voordracht

16.15 – 17.15 uur

Algemene ledenvergadering

17.15 uur

Borrel

Meer informatie over de externe sprekers:
Wilbert van den Winkel is bestuursvoorzitter Medisch specialisten NWG.
Sharon Kroes is partner bij Debat.NL en Nederlands, Europees en wereldkampioen debatteren
en co-auteur van het boek "Overtuigend Debatteren". Tevens Nederlands kampioen
welsprekendheid en vijfvoudig winnaar van het tv-programma "Het Lagerhuis"
Sharon Kroes is voormalig speechschrijver en debatcoach van het Vlaamse en Federaal
Belgische kabinet. Tevens is Sharon Kroes actief in binnen- en buitenland in het vergroten
van overtuigingskracht van deelnemers. Hij geeft trainingen en lezingen aan groepen van 6
tot 500 mensen.
Mart van den Bergh heeft altijd op het snijvlak van zorg en ICT gewerkt: bij bedrijven die de
zorg ondersteunen met technische oplossingen. De nadruk lag daarbij op bijvoorbeeld een
elektronisch cliënt dossier (ECD). Vanuit ZorgDomein voegt hij graag waarde aan de zorg toe
door processen te optimaliseren. Hoe wordt het verwijsproces geoptimaliseerd? Voor de
zorgaanbieder gaat het hierbij om te laten zien welk zorgaanbod je aanbiedt. Zodat de
verwijzer, zoals een huisarts, hier zicht op krijgt en de zorg vindt die het beste past.
ZorgDomein heeft >60 koppelingen, waaronder met alle Huisarts Informatie Systemen (HIS),
zodat dit op een eenvoudige en volledig digitale manier verloopt, ook voor de zorgaanbieder
die de verwijzing ontvangt. Binnen ZorgDomein heeft Mart de rol van marktexpert ZBC’s /
klinieken. Naast deze rol, is Mart de accountmanager voor de regio Midden-Nederland. Als
accountmanager is hij aanspreekpunt voor bestaande strategische klanten en krijgt hij
daarnaast ook energie van het aansluiten van nieuwe klanten.

