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UITNODIGING

Ook dit jaar nodigen wij u uit voor het Karel V symposium,
de jaarlijkse bijeenkomst van congenitaal cardiologen,
kindercardiologen en cardiochirurgen.
Onderwerp dit jaar is “Cardiac devices: the good, the bad and the
ugly”. De focus ligt met name op ritme- en geleidingsproblemen,
maar ook hartklepkeuze komt aan bod. De keuze voor een bepaald
type device is niet altijd gemakkelijk, zeker bij de jongere patiënten:
we moeten rekening houden met de situatie nu, hebben soms
last van beslissingen uit het verleden en moeten denken aan
consequenties voor de toekomst. Hoe krijgen we voor elkaar dat onze
patiënten hun leven lang toe kunnen met de devices die worden
geïmplanteerd?
Zoals elk jaar zal er weer volop ruimte zijn voor discussie, met name
aan de hand van casuïstiek, waaraan iedereen kan deelnemen.
Als speciale gastspreker zal prof. dr. R.E. Poelmann zijn lessen uit de
vergelijkende anatomie met ons delen in zijn voordracht “het hart
van longvis tot krokodil en van muis tot mens”.
Wij hopen u op donderdag 14 maart te mogen verwelkomen!
Regina Bökenkamp
Katrien François

PROGRAMMA - Karel V symposium - 14 maart 2019, Utrecht
Thema: “Cardiac devices: the good, 		
the bad and the ugly”.
09.00 uur

Registratie en koffie

09.40 uur

Welkom door de ochtendvoorzitter: Daniel de Wolf, UZ Gent

09.45 - 10.30 uur Afwijkingen aan het geleidingssysteem bij congenitale hartafwijkingen: wat is anders dan in een normaal hart?
Regina Bökenkamp, LUMC Leiden
10.30 - 11.30 uur Pacing en ICD bij ritmestoornissen bij congenitale			
afwijkingen: welke strategie op welke leeftijd?
Nico Blom, Amsterdam UMC/LUMC Leiden en Thierry Bové, UZ Gent

11.30 - 11.45

11.45– 12.30 uur Hartklepkeuze bij aangeboren hartafwijkingen – welke klep op 		
welke leeftijd?
Jolanda Kluin, Amsterdam UMC/LUMC Leiden en Maarten Witsenburg,
Erasmus MC Rotterdam

12.30-13.30 uur Lunch
13.30 -15.30 uur Casuïstiek en paneldiscussie o.l.v. Regina Bökenkamp, LUMC Leiden
- ICD indicatie: Dirk-Jan ten Harkel, LUMC Leiden en Reinder Evertz,
		 Radboud UMC Nijmegen.
- levenslange pacing: Janneke Kammeraad, Erasmus MC Sophia
		 Rotterdam en Judith Cuypers, Erasmus MC Rotterdam
- aritmieën bij Fontan: Martijn Slieker, UMC Utrecht en Alexander
		 Maass, UMC Groningen

15.30-16.00 uur Thee
16.00-16.45 uur

Invited lecture:
Lessen uit de vergelijkende anatomie “het hart van longvis tot
krokodil en van muis tot mens”
Prof. dr. Rob E. Poelmann, LUMC Leiden

16.45

Afsluiting en borrel

17.30 uur

Diner

Daniel de Wolf
Judith Cuypers

Koffie

