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VOORWOORD
Eén op de drie baby’s heeft een vasculaire geboortevlek, rood, blauw
of paars van kleur. Gelukkig zijn de meeste onschuldig van aard.
Veel geboortevlekken zijn dan ook verdwenen op jonge leeftijd.
Helaas geldt dat niet voor alle vlekken. Een significante minderheid
van de baby’s heeft een vasculaire geboortevlek - zoals bijvoorbeeld
een wijnvlek of hemangioom (aardbeienvlek) - die door een arts moet
worden gezien en waarvoor zelfs een doorverwijzing naar een
erkend expertisecentrum noodzakelijk is. Maar er zijn ook onbekende
- zeldzamere - geboortevlekken. Geboortevlekken kunnen voor
problemen zorgen die soms ernstig van aard zijn. Ze kunnen ook
gepaard gaan met andere aandoeningen.
Jeugdartsen, huisartsen, dermatologen, verpleegkundig specialisten
en verloskundigen lopen vaak als eerste tegen vragen aan over deze
vasculaire geboortevlekken bij baby’s. Expertise bij deze doelgroep is
dan ook heel relevant om de riskante van de niet riskante
geboortevlekken te kunnen onderscheiden en adequaat te kunnen
doorverwijzen. In de medische opleiding zijn riskante vasculaire
geboortevlekken echter een onderbelicht thema waardoor
aangeboren vaatafwijkingen met regelmaat onjuist worden
gediagnosticeerd (zie foto cover).

Dit congres wordt georganiseerd
door patiëntenvereniging HEVAS
in samenwerking met het
Netwerk expertisecentra
aangeboren vaatafwijkingen:
https://
aangeborenvaatafwijkingenexpertise.net/

Tijdens dit online congres wordt u door specialisten van vier erkende
academische expertisecentra geïnformeerd over de verschillende
soorten vasculaire geboortevlekken en de risico’s daarvan. Dit najaar
verschijnt
een
nieuwe
richtlijn
infantiele
hemangiomen
(aardbeienvlekken) van de NVDV die tijdens dit congres wordt belicht.
In een middag wordt u door specialisten uit deze academische centra
geïnformeerd over de actuele behandelmethoden en inzichten. Een
online congres dat u als betrokken jeugdarts, huisarts, dermatoloog,
verpleegkundig specialist of verloskundige niet mag missen!
We verwelkomen u graag online als deelnemer op 12 november!

WAAROM DE MOEITE WAARD?
U heeft als jeugdarts, huisarts,
dermatoloog, verpleegkundig specialist
of verloskundige frequent met patiënten
met geboortevlekken te maken

Nieuwe richtlijnen infantiele
hemangiomen

U krijgt de nieuwste inzichten
op het gebied van diagnose,
behandeling en zorg aangereikt

Donderdag 12 november 2020

PROGRAMMA
HEVAS Online Congres 2020
Vasculaire Geboortevlekken
14.30 - 14.45

Opening: Welkom door HEVAS (M. Jongma en C. van den Bosch) en
introductie Netwerk Expertisecentra Aangeboren Vaatafwijkingen
Prof dr. C.M.A.M. van der Horst (voorzitter netwerk, AmsterdamUMC)

14.45 - 15.05

Overzicht en classificatie aangeboren vaatafwijkingen
Dr. M. de Graaf (dermatoloog, UMC Utrecht)

15.05 - 15.50

Infantiele hemangiomen (aardbeienvlekken): wanneer doorverwijzen?
Dr. C.J.M. van der Vleuten (dermatoloog, Radboudumc)

15.50 - 16.00

Pauze

16.00 - 16.30

Wijnvlekken en lymfatische malformaties

16.30 - 16.40

Dr. H.R. Langeveld-Benders (kinderchirurg, Erasmus MC) en
Dr. C.J.A. van Eijsden (dermatoloog/laserspecialist, Erasmus MC)
Herkennen gevaartekenen van een maligniteit
Dr. M.F. Raphael (kinderarts, AmsterdamUMC)

16.40 - 17.05

Veneuze en arterioveneuze malformaties
Dr. N. van Hout (plastisch chirurg, AmsterdamUMC)

17.05 - 17.15

Pauze

17.15 - 18.00

Casuïstiek

INFORMATIE

BETALEN
U kunt bij uw inschrijving direct betalen met
iDeal. Na uw inschrijving en betaling ontvangt
u per e-mail uw factuur.

AANMELDEN
Via deze link kunt u zich
aanmelden: https://
www.eventure-online.com/
eventure/login.form?
P02378c93-e592-4c94ba57-7e2704ef72e4

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Annuleren kan uitsluitend per e-mail via
hevascongres@byease.nl. Het
deelnemerstarief is niet restitueerbaar. Bij
verhindering kan een plaatsvervanger worden
opgegeven (vermeld in de mail s.v.p. de naam,
het e-mailadres, de functie, de naam van de
organisatie en en het BIG-nummer van uw
vervanger).

KOSTEN
Deelnamekosten zijn t/m
15 oktober €15,- en
vanaf 16 oktober €30,-.

ACCREDITATIE
Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd bij:
• Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
(ABAN):
- Cluster 1: o.a. huisartsen
- Cluster 2: medisch specialisten
- Cluster 3: sociaal geneeskundigen
• Verpleegkundig Specialisten Register
• Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV
Om in aanmerking te komen voor accreditatie
dient u uw BIG-nummer op te geven bij uw
inschrijving. Daarnaast dient u tijdens het
congres een aantal vragen te beantwoorden
en na afloop de online evaluatie in te vullen.

LOCATIE
Online

INFORMATIE
Heeft u vragen over het HEVAS Online Congres 2020 neem dan contact
op met het congressecretariaat via hevascongres@byease.nl.
Zie hevas.eu/congres voor de laatste inhoudelijke informatie over dit
online congres en het programma.

