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De behandeling van thoracale aorta pathologie vereist een multi-

disciplinaire aanpak. Naast open chirurgie, ontwikkelen de endovasculaire 

interventie mogelijkheden zich snel.

Om die reden is in 2015 gestart met het jaarlijks Aorta Symposium.

In aanwezigheid van al de betrokken disciplines worden lezingen verzorgd 

door experts uit de verschillende Nederlandse centra, doorspekt met 

casuïstiek.

De ruimte voor uitgebreide discussie, in een open sfeer met aandacht en 

respect voor ieders expertise en zienswijze, resulteert in een soort van 

groot opgezet Multi-Disciplinair Overleg.

In het 5e Aorta Symposium staat de ‘Acute Thoracale Aorta Pathologie’ 

centraal.

Een intramuraal hematoom of dissectie. Identiek, of zijn er belangrijke 

verschillen? Hoe en wat (eerst), bij malperfusie? Een aorta ruptuur door 

trauma, aneurysma, of dissectie. En dan? Wat zijn eigenlijk de juridische 

consequenties, wanneer buiten de gebaande paden om een leven wordt 

gestreden?
Overwegingen die al complex zijn in electieve setting, laat staan (per)

acuut. Zowel indicatie, maatvoering en planning, als uitvoering zullen 

worden besproken door ervaren collegae en toegelicht met illustratieve 

casus.

Het is mij daarom een genoegen u uit te nodigen voor het eerste lustrum 

van het Aorta Symposium, met een programma interessant voor onder 

meer cardio-thoracaal chirurgen, vaatchirurgen, cardiologen, en radiologen.

Namens het organiserend comité,

Robin Heijmen
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein



09.00  Registratie en ontvangst

09.30  Welkom door de dagvoorzitters
  Robin Heijmen & Jan Albert Vos
09.40  Introductie
  Robin Heijmen
09.55  Malperfusie, door acute aorta dissectie
  Arjan Hoksbergen én Rutger Lely 
10.40  Innovatie beeldvorming, voor nu en de toekomst
  Joost van Herwaarden

11.15  Pauze

11.45  Aorta ruptuur, door aneurysma
  Patrick Vriens
12.15  Aorta ruptuur, door dissectie
  Michiel de Haan
12.45  Aorta ruptuur, door trauma
  Sander ten Raa

13.15  Lunchpauze 

14.15  Juridische consequenties van heldhaftig optreden op OK
  Eva Deen
15.15  Casus
  Thomas van Brakel
15.35  Casus
  Jan Albert Vos
15.55  Afsluiting door de dagvoorzitters

16.00  Afsluitende borrel 
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