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 Introductie
Na het geweldige najaarscongres in 2021, georganiseerd door zowel cardioanesthesiologie, 
cardiochirurgie en perfusie, willen wij u uitnodigen voor het live najaarscongres 2022 in Amsterdam, 
waarbij wij ook dit jaar weer het team karakter benadrukken. Cardio is teamwork! Vooral als wij 
operatief de “randjes” opzoeken. Daarom is het thema van dit najaarscongres cardioanesthesiologie 
2022: 

“Cardio Xtreme”.

De uitnodiging gaat niet alleen naar alle Nederlandse cardioanesthesiologen, cardiochirurgen, 
perfusionisten,anesthesiemedewerkers en operatieassistenten maar ook naar onze Belgische collegae. Het 
zou fantastisch zijn met dit najaarscongres de eerste stap naar een gezamenlijk Nederlands-Belgisch- 
cardioanesthesiologie congres te zetten!

Maar: Let’s start:

Wij beginnen met een blik terug. Lex Maat, cardiochirurg uit Rotterdam, neemt ons mee naar de eerste 
stappen tot een hartlongmachine en de eerste echte cardiochirurgische operaties. Toen een extreme vorm 
van cardio Xtreme!

Vandaag zijn andere operaties bijzonder, zoals PEARS operaties. Dave Koolbergen, Rogier Immink en 
Denise Veelo belichten de operatieve en anesthesiologisch hemodynamische uitdagingen bij deze in 
Nederland nog unieke operatietechniek voor de dilaterende Aorta. Of te wel “How low can you go?”

Een hele andere, maar continue groeiende patiënten groep zijn endocarditis patiënten met enorme, door 
verschillende verwekkers veroorzaakte schade aan alle hartkleppen. De operatieve repair stelt 
anesthesioloog en chirurg voor grote uitdagingen. Robert Klautz en Henning Hermanns (beide uit het 
Amsterdam UMC) presenteren ons deze chirurgische en anesthesiologische uitdagingen in deze complexe 
operatieve en vaak spoed setting.

De volgende sessie laat ons zien, hoe ”minimaal invasieve” hartchirurgie, maximaal uitdagend kan zijn. 
Ook hier presenteren een chirurgische en anesthesiologische collega samen: Wouter Oosterlinck en Danny 
Hoogma, beide uit het UZ Leuven geven “maximaal” inblik in de minimaal invasieve chirurgie.

Onze laatste sessie stelt de patiënt centraal. Diederick Bosman, collega kinderarts in het Amsterdam UMC, 
is zelf succesvol gereanimeerd in zijn eigen ziekenhuis en lag daar een tijd aan de ECMO. Wij willen naast 
de medische aspecten vooral in een round table gesprek met hem, zijn partner en alle betrokken artsen op 
al die “bijzondere” situaties in dit ECMO traject ingaan en afsluiten met een positieve maar toch kritische 
blik op de mogelijkheden van ECMO door Alexander Vlaar, intensivist in het Amsterdam UMC.

Om de teamkarakter nog meer te benadrukken bieden wij parallel, 3 high fidelity ECMO simulatie sessies 
aan. In groepen van 6 is het mogelijk een eerste blik in de wereld van onze cardiosimulatie te nemen.
En nu de topper: Het eerste team dat zich daadwerkelijk als team aanmeldt (cardiochirurg, 
cardioanesthesioloog, perfusionist, anesthesiemedewerker en operatieassistent (ook in opleiding telt 
mee) krijgt deze simulatie sessie cadeau. Congres aanmelding logische voorwaarde. Dus, wees er snel bij!

We willen deze hopelijk inspirerende dag afsluiten met een borrel en een blik op het water vanuit het 
Bimhuis te Amsterdam. Voor de Jazzliefhebber bestaat de mogelijkheid de avond met een Jazz concert in 
het Bimhuis te genieten. Tickets moeten direct bij het Bimhuis besteld worden.

Wij kijken er naar uit, jullie allen op zaterdag 12 november in het Bimhuis te Amsterdam te mogen 
verwelkomen. 

seberl
Doorhalen
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Wanneer

Zaterdag 12 november 2022.

Kosten deelname (inclusief 21% BTW)

Stafleden (anesthesiologie, cardiochirurgie, intensive care) 

indien NVA lid 
175 Euro
150 Euro

AIOS (anesthesiologie, cardiochirurgie, intensive care) 125 Euro 
indien NVA lid 100 Euro

Workshop high fidelity ECMO simulatie (beperkt aantal deelnemers)
HPI - workshop

Het eerste team dat zich daadwerkelijk als team aanmeldt (cardiochirurg, cardioanesthesioloog, 
intensivist, perfusionist, anesthesiemedewerker en operatieassistent (ook in opleiding telt mee) 
krijgt deze simulatiesessie cadeau. Congresaanmelding logische voorwaarde. Dus, wees er snel bij! 
Aanmelden als team kan via email bij s.eberl@amsterdamumc.nl

75 Euro
25 Euro 

Locatie

Het Bimhuis ligt centraal aan de haven van Amsterdam. Uitstekend met openbaar vervoer maar 
ook met de auto te bereiken. Parkeermogelijkheden direct in de parkeergarage van het Bimhuis. 

Bimhuis
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
info@Bimhuis.nl; +3120-7882150

Accreditatie bij NVA, NVT, NVIC, NVAM en is aangevraagd.

Perfusionisten, anesthesie medewerker, OK-assistenten 100 Euro
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Programma

09.30-09.50 Geschiedenis Cardiochirurgie: Where are our roots? 

Lex Maat (CTC, Erasmus MC, Rotterdam)

09.50-11.00 PEARS: How low can you go?

Dave Koolbergen (CTC Amsterdam UMC/Leiden) – De procedure

Rogier Immink (Anesthesiologie, Amsterdam UMC) – Hemodynamiek extreem 

Denise Veelo (Anesthesiologie, Amsterdam UMC)) – HPI in de cardioanesthesie

10.15 – 11.15 Parallel: SIM workshops

11.00 - 11.20 PAUZE

11.20 -12.10 ENDOCARDITIS: How to treat a lethal disease?

Robert Klautz (CTC, Amsterdam UMC/Leiden) – Commando resecties 

Henning Hermanns (Anesthesiologie, Amsterdam UMC) – Stolling extreem

12.10 -  13.30 LUNCH ( + parallel: ledenvergadering voor de leden van de sectie cardioanesthesiologie)

12.30 – 13.30  

13.30- 14.20 

14.20-16.00 

15.00 – 16.00 

16.00-17.00 

Parallel: SIM workshops

Minimaal invasieve procedures: Is minimaal maximaal?

Wouter Oosterlinck (CTC, UZ Leuven) - RA-MIDCAB

Danny Hoogma (Anesthesiologie, UZ Leuven) – Monitoring voor minimaal invasieve ingrepen 

ROUND TABLE: How does it feel to have survived eCPR?

Susanne Eberl (Anesthesiologie,  Amsterdam UMC):  Het “puur” medische beloop

Interview en discussie met patiënt, partner en betrokken artsen

Diederik Bosman (kinderarts, collega, ECMO patiënt), Angelika Kindermann (partner, kinderarts, collega), Susanne 

Eberl, Rob de Lind van Wijngaarden (CTC, Amsterdam UMC),  Alexander Vlaar (Intensive Care, Amsterdam UMC), 

Wouter Kok (Cardiologie, Amsterdam UMC) 

Alexander Vlaar: Perspectieven van ECMO behandeling 

Parallel: SIM workshops

Borrel

09.00-09.30 Inloop en Welkom
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