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PROGRAMMA

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

