INNOVATE TO PERFORM
NVEC Congres 2019

Onderwerpen:

Nieuwe Technologie
Robotica
lmaging Technologie
Ontwikkelingen Image Guided Surgery
Improving Team Performance
Improving Patient Performance

Special guest:
Robert Doornbos, voorheen autocoureur
Titel lezing: Fast & furious Technology

18 april 2019
Beurs van Berlage, Amsterdam
Masterclasses voor AIOS en Jonge Klaren op 17 april 2019:
Masterclass 1. Robotic Surgery: hier leert u de beginselen van de robotchirurgie
Masterclass 2.	PreHab & ReHab: ins en outs voor een succesvolle introductie van
een pre- en posthabilitatie programma
Masterclass 3.	Career Development: Hoe richt je een carrière pad in voor een geslaagd leven
als hightech chirurg

Programma en meer informatie: www.nvec.nl

VOORWOORD

“Innovate to Perform” is het thema van het 15e congres van de Nederlandse Vereniging van Endoscopische
Chirurgie (NVEC). Dit jaar zal het congres plaatsvinden op donderdag 18 april 2019 in de Beurs van Berlage in
Amsterdam. In navolging van eerdere succesvolle congressen hebben we gevarieerd wetenschappelijk programma
samengesteld. Dit jaar bestond de congrescommissie uit verschillende specialismen uit de regio Nijmegen,
Eindhoven en Den Bosch.
Met het thema “Innovate to Perform” hebben we getracht terug te grijpen naar de basisgedachte van waaruit
ooit minimaal invasieve chirurgie is ontstaan, namelijk: de behandeling van patiënten met zo min mogelijk
schade en een zo goed en snel mogelijk herstel. Minimaal invasieve chirurgie is een werkelijke game changer
geweest en niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Maar, wat kunnen we nog meer doen om dit
herstel zo goed mogelijk te bereiken? Welke innovaties gebruiken we daarvoor? Welke technologie is er?
Wat is de rol van het team, de operateur, de technologie en wat kan de patiënt zelf doen? Met de inhoud van
het programma wordt de gemeenschappelijke deler benoemd van de verschillende specialismen als
gynaecologie, urologie, chirurgie, thoraxchirurgie, kinderchirurgie.
Ook dit jaar is er een parallelsessie georganiseerd voor en door operatieassistenten. Ook voor AIOS en onderzoekers
is er dit jaar de mogelijkheid om een abstract in te dienen, waarbij de 3 beste abstracts een uitnodiging voor een
presentatie zullen ontvangen.
Net zoals vorig jaar zal er vanuit de industrie een aantal korte plenaire pitches zijn om de huidige noviteiten
onder de aandacht te brengen.
Tevens is voor AIOS en Jonge Klaren een Masterclass georganiseerd op woensdag 17 april, waar men kan
kiezen uit: Robot Surgery, Prehab & Rehab en of Career Development.
Als afsluiting van het congres op 18 april hebben we Robert Doornbos bereid gevonden ons mee te nemen in
de Formule 1 autosport. Een topsport waarbij bij uitstek naast de menselijke prestatie de technologie een
belangrijke rol speelt.
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Dr. G. H.J.E. Vijgen, AIOS Chirurgie
Dr. W. Brinkman, AIOS Urologie
Dr. H.J. Bonjer, Erelid
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Minimaal invasieve chirurgie en de zorg voor patiënten is topsport, iedere dag weer. Elke innovatie,
ook al zijn het kleine stapjes, kan de uitkomst voor de patiënt verbeteren. Kortom, Innovate to Perform!
Wij nodigen u van harte uit u in te schrijven voor dit NVEC congres 18 april.
Namens de Congrescommissie
Emiel Verdaasdonk, congrespresident

Congressecretariaat

Tel 073 700 35 00
www.congresscompany.com
info@congresscompany.com

www.nvec.nl
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PROGRAMMA NVEC CONGRES
18 APRIL 2019
08.30-08.45

Ontvangst en inschrijving

08.50-09.00

Opening
Werner Draaisma, chirurg en voorzitter NVEC
Emiel Verdaasdonk, Congrespresident

Zaalwissel
14.00-15.00

Plenaire sessie 3: Improving Operator Performance I, Robotica
Voorzitters: Hans Langenhuijsen en Guy Vijgen

15.15-15.30

Robotica: ontwikkeling en nieuwkomers
Dr. Jelle Ruurda, chirurg, UMCU, Utrecht
Ergonomie: wint de robot van de laparoscopie?
Dr. Cas van ’t Hullenaar, Senior Clinical Fellow of Colorectal Surgery, Oxford University Hospital NHS
Micropauzes tijdens het opereren
Dr. Bertho Nieboer, Gynaecoloog, Radboudumc, Nijmegen
Exoskelet voor de zorgverlener: specialist & operatie assistent
Boudewijn Wisse, CEO Laevo
Best Abstract & Pitch vanuit industrie

15.30-16.00

Pauze

Pauze

16.00-17.00

11.00-12.00

Plenaire sessie 2: “Improving Team Performance”
Voorzitters: Reni Berends en Niels Verberkmoes

Plenaire sessie 4: Improving Patient Performance
Voorzitters: Bastiaan Klarenbeek en Jacqueline van Laarhoven

16.00

11.00

Wanneer ben je fit to perform?
Dr. Koen van der Bogt, chirurg, LUMC, Leiden
Hoe hou het je hele team scherp?
Prof. Dr. Dink Legemate, hoogleraar chirurgie, Amsterdam UMC, Amsterdam
Crew Resource Management voor laparoscopische chirurgie anders?
Dr. Marck Haerkens, Chirurg/Piloot, Wings of Care

Fit de operatie in en snel herstel
Dr. Baukje van den Heuvel, chirurg, Radboudumc, Nijmegen
Beter kiezen door beter begrijpen
Thomas Timmers, Interactive studios, Rosmalen
Best Abstract & Pitch vanuit industrie

09.00-10.30

Plenaire sessie 1: “Improving Performance, Introductie nieuwe technologie”
Voorzitters: Micha Luyer en Willem Brinkman

09.00

10.15

Evidence based surgery: betaalbaar & beter
Prof. Dr. Maroeska Rovers, Radboudumc, Nijmegen
Ethiek: niet voor bange mensen. Hoe ver mag je gaan met technologie?
Prof. Dr. Hans Achterhuis, Emeritus hoogleraar filosofie, Universiteit Twente, Enschede
Innovatieve chirurgie: implementatie in de praktijk
Prof. Dr. Jeroen Meijerink, hoogleraar chirurgie, Radboudumc, Nijmegen
Best Abstract presentatie & Pitch vanuit industrie

10.30-11.00

09.25
09.50

11.20
11.40

14.00
14.20
14.40
15.00

16.20
16.40
17.00-17.45

Key note lecture, Fast & Furious Technology
Robert Doornbos, voormalig formule 1 coureur: analist

12.00-12.20

NVEC Ledenvergadering

12.00-13.00

Lunch

17.50
18.00

13.00-13.50

Improving Operator Performance II, lmaging Technologie
Voorzitters: Werner Draaisma en Dana Huppelschoten

Uitreiking best abstract award NVEC 2019
Afsluiting
Werner Draaisma en Emiel Verdaasdonk

18.00-19.00

Borrel

13.00

Ontwikkelingen Image Guided Surgery & Fluorescentie
Dr. Hein Handgraaf, AIOS chirurgie, LUMC, Leiden
Een 3D printing in de traumatologie
Dr. Niels Schep, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Fluorescentie en tumor labeling
Dr. Miranda Kusters, chirurg, Amsterdam UMC, Amsterdam

13.20
13.35
12.50-13.50

Parallelsessie (voor operatie-assistenten)
Voorzitters: Reni Berends, Joris Jaspers en Jose Volders

12.50

Open en dan?
Wendy Raaijmakers, verpleegkundige/operatie assistent, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven en
Katrien Boon, AIOS Chirurgie, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven
Impact van superspecialisatie en dedicated teams
Mevr. R. Arts, Physician Assistant , Radboudumc, Nijmegen
Panel discussie
Panel van sprekers
Voorzitter: Joris Jaspers, Ingenieur Medische Technology, UMC, Utrecht

13.05
13.20-13.50
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Call for Abstracts en posters
	Voor onderzoekers is er de mogelijkheid om abstracts in te sturen. De 3 beste abstracts mogen
hun presentatie houden in de plenaire sessies. Ook wordt er een prijs uitgereikt voor het beste
en meest innovatieve abstract. Deadline voor het indienen is maandag 4 maart 2019.
Indien uw abstract niet wordt geselecteerd is er een automatisch de mogelijkheid voor een
poster. Dit zal op de dag zelf beoordeeld worden op de kwaliteit van de grafics, compactheid
en duidelijkheid van de resultaten. Daaruit zal de “best poster” worden gekozen.
Abstract indienen:
	Het abstract mag 250 woorden omvatten en moet worden onderverdeeld in doel, methode,
resultaten en conclusie. Abstracts worden zonder vermelding van de inzender beoordeeld.
Voor meer informatie en indienen van abstracts: www.nvec.nl.
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MULTIDISCIPLINAIRE MASTERCLASS ENDOSCOPISCHE CHIRURGIE
WOENSDAG 17 APRIL 2019, BEURS VAN BERLAGE

PROGRAMMA MASTERCLASS ROBOTCHIRURGIE
WOENSDAG 17 APRIL 2019, BEURS VAN BERLAGE

Volgens traditie zal er voorafgaand aan het NVEC-congres “Innovate to Perform”, op woensdag 17 april,
Multidisciplinaire Masterclasses plaatsvinden in de Beurs van Berlage.

	In deze masterclass leert u de beginselen van de robotchirurgie. Deze masterclass is geschikt
voor de absolute beginner in robotchirurgie. Het zijn de minimale bekwaamheidseisen om
veilig gebruik te kunnen maken van robotchirurgie. Deze bekwaamheidseisen zijn de basis
van de masterclass. De deel van de dag bestaat uit onderdelen waaronder het installeren van
de robot (draping and docking) positioneren van de patiënt, maar uiteraard ook uit hands-on
training op de da Vinci console. Om aan alle bekwaamheidseisen te voldoen aan het eind van
de masterclass, is voorbereiding in de vorm van online kennis toets nodig.

Bedoeld voor AIOS en Jonge Klaren vanuit de gynaecologie, thoraxchirurgie, chirurgie, urologie en
kinderchirurgie. We hebben een programma opgesteld dat voor eenieder interessant en leerzaam is.
Zowel theorie als praktijk zullen uitgebreid aan bod komen. Bent u geïnteresseerd in endoscopische
(robot) chirurgie, hoe je een programma voor het fitter maken van patiënten implementeert of bezig met
het ontwikkelen van uw carrière pad, dan mag u dit unieke programma niet missen. Vanuit de urologie,
gynaecologie en chirurgie hebben we een aantal kopstukken bereid gevonden om hun kennis en ervaring
met u te delen. Zij zullen dit doen op 3 gebieden:

	Dit jaar zal deze masterclass vorm gegeven worden door o.a. Dr. Hans Langenhuijsen (uroloog)
en Dr. Daan Lips (chirurg)
08.30-09.00 Ontvangst en Registratie

1.

Robotic Surgery: in deze masterclass leert u de beginselen van de robotchirurgie

2.	
PreHab & ReHab: in deze masterclass wordt alles besproken om succesvol een prehabilitatie en
posthabilitatie programma (fit4surgery) te introduceren voor patiënten die grote operaties zullen
ondergaan.
3.	
Career Development: in deze masterclass krijgt u alle ins en outs te horen over hoe je een carrière pad
inricht voor een geslaagd leven als hightech chirurg.
U kunt 3 masterclasses in verschillende combinaties volgen. De inschrijving is beperkt per masterclass en
gaat op volgorde van inschrijving. Er kunnen maximaal 36 deelnemers meedoen. Inschrijving op basis van
volgorde. Geef bij de inschrijving aan in welke groep je wil deelnemen.
		
Robotic Surgery
PreHab & ReHab
Career Development

Ochtend
groep 1
groep 2
groep 3

Middag
groep 2
groep 3
groep 1

09.00-09.15
		

Welkom en introductie
Dr. Hans Langenhuijsen en Dr. Daan Lips

09.00-09.30 Plenaire sessie: Aandachtspunten van robotchirurgie
09.30-11.00 Parallelsessie 1
Groep A: Oefenen techniek op verschillende opstellingen
Groep B: Installeren van de robot en positioneren van de patiënt
11.00-12.30 Parallelsessie 2
Groep A: Installeren van de robot en positioneren van de patiënt
Groep B: Oefenen techniek op verschillende opstellingen
12.30-13.30 Lunch
13.30-17.00

Herhaling van het ochtendprogramma voor groep 2

De inschrijvingskosten voor de Multidisciplinaire Masterclass is 155,Bij deelname aan het NVEC Congres krijgt u 50% korting op uw deelname aan de Masterclass.
Inschrijving: www.nvec.nl of www.congresscompany.com
Jacqueline van Laarhoven, chirurgie
Jose Volders, chirurgie
Allon van Uitert, urologie
Femke Siemonsma, gynaecologie
Emiel Verdaasdonk, chirurgie
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PROGRAMMA MASTERCLASS PREHAB & REHAB
WOENSDAG 17 APRIL 2019, BEURS VAN BERLAGE

PROGRAMMA MASTERCLASS CAREER DEVELOPMENT
WOENSDAG 17 APRIL 2019, BEURS VAN BERLAGE

	In deze masterclass wordt alles besproken om succesvol een prehabilitatie en posthabilitatie
programma (fit4surgery) te introduceren voor patiënten die grote operaties zullen ondergaan.
In een interactief programma wordt u uitgelegd wat de achtergrond is van lifestyle, hoe deze te
beïnvloeden en wat er allemaal komt kijken om een dergelijk programma in een ziekenhuis op
te zetten. We hebben Baukje van de Heuvel en Gerrit Slooter, die beide veel expertise hebben
op het gebied van prehabilitatie in Nederland, bereid gevonden hun kennis met u delen.

	Career Development: in deze masterclass krijgt u alle ins en outs te horen over hoe je een carrière pad inricht voor een geslaagd leven als hightech en innovatief chirurg. Vanuit verschillende
invalshoeken zullen onderwerpen zoals leiderschap, werken in periferie of academie aan de
orde komen. Verschillende specialisten zullen vanuit hun eigen ervaringen de onderwerpen
bespreken en toelichten.
08.30-09.00 Ontvangst en registratie

08.30-09.00 Ontvangst en registratie
Welkom en introductie
Dr. Jelle Ruurda & Dr. Emiel Verdaasdonk
			
09.10-09.30 Hoe bereid je voor als AIOS of fellow op je droombaan?
09.00-09.10
Welkom en introductie
Dr. Gerrit Slooter en Dr. Baukje van de Heuvel
			
09.15-10.30 Science & Fiction van pre- en rehabilitatie
09.00-09.15

09.30-09.50

Technologie, Innovatie & Wetenschap: werken in de academie

10.10-10.30

Technologie, Innovatie & Het Bedrijf: werken in de periferie

10.30-10.40

Vragen & Discussie

10.30-11.00 Koffiepauze
11.00-12.15

Implementatie van een Prehabilitatie Programma

12.15-12.30 Afsluiting
10.40-11.00 Pauze
12.30-13.30 Lunch
13.30-17.00

11.00-11.20

Coaching & life work balance: alle ballen in de lucht?

11.20-11.40

Opbouwen van een nationaal en internationaal netwerk

11.40-12.00

Opzetten van een career development plan

12.00-12.20

Effectief klinisch leiderschap, hoe kom je in de lead?

12.20-13.30

Vragen & Discussie

Herhaling van het ochtendprogramma voor groep 3

12.30-13.30 Lunch
13.30-17.00
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Herhaling van het ochtendprogramma voor groep 3
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ALGEMENE INFORMATIE

Locatie Congres & Masterclass
Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam
Voor routebeschrijving en bereikbaarheid per openbaar vervoer: www.beursvanberlage.nl
Accreditatie
Voor het NVEC Congres 2019 is accreditatie aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG)
Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Deelname Congres
Inschrijvingen kan online via www.nvec.nl of via de kalender op www.congresscompany.com.
		
Vóór 6-3-2019
Van 6-3-2019
Ter plekke			
			
t/m 16-4-2019
Specialist		
€235,€250,€265,Specialist – NVEC Lid
€205,€220,€235,Technologen		
€160,€175,€190,AIOS		
€135,€150,€165,AIOS – NVEC Lid
€110,€125,€140,OK Assistenten/studenten
€110,€125,€140,OK Assistenten – NVEC Lid
€95,€110€125,Deelname Masterclass
De inschrijving voor de Multidisciplinaire Masterclass kost €155,-. Bij deelname aan het NVEC Congres krijgt
u 50% korting op uw deelname aan de Masterclass. De Masterclass is speciaal bedoeld voor AIOS en Jonge
Klaren van de Urologie, Gynaecologie en Chirurgie. Alle Masterclasses duren een halve dag. Let op: het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt per Masterclass en gaat op volgorde van inschrijving. Bij uw aanmelding kunt
u uw voorkeur doorgeven. Meer informatie op www.nvec.nl.
Hotelovernachting
Voor deelnemers die zowel de Masterclass als het Congres willen bijwonen is er de mogelijkheid bij inschrijving
een betaalbaar hotel op loopafstand van de Beurs van Berlage bij te boeken.
Abstracts
Deadline voor het indienen van een abstract is maandag 4 maart 2019. U kunt een abstract indienen
via www.nvec.nl.
Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Betaling van de deelnamekosten gaat uitsluitend door het afgeven van een eenmalige machtiging.
Mocht u verhinderd zijn dan ontvangt u bij annulering vóór 6 maart 2019 restitutie van de deelnamekosten
met aftrek van €35,- administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden en is het
totale bedrag verschuldigd.

10

11

DIT CONGRES IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Platinum sponsors

www.nvec.nl

