Locatie:

Boerderij de Middenhof, Duetlaan 1-3, 3438 TA Nieuwegein
Telefoon 030-6033771
Deze locatie is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal
Station neemt u Sneltram 60 (richting IJsselstein Zuid) en stapt uit bij halte “Batau
Noord”, waarna het nog 9 minuten lopen is naar de Middenhof.
Daarnaast is de locatie goed aan te rijden met een auto. Bij de boerderij is voldoende
gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Doelgroep:

Cardiologen (i.o.) en sportartsen (i.o.) en andere belangstellenden.
BIG registratie:
Neemt u uw persoonlijke BIG registratie nummer mee, zodat u dit in kunt vullen op de
presentielijst. Wij zorgen ervoor dat uw nascholingspunten na afloop van het
symposium in uw persoonlijke GAIA-dossier worden bijgeschreven.
CGR richtlijnen:
Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren (conform CGR
richtlijnen).
Inschrijving:
U kunt zich voor deelname aan dit symposium inschrijven door € 100,- over te maken
naar rekening NL59 ABNA 0588 8593 38 ten name van Stichting Heart2movE te
Middelburg onder vermelding van “Deelname Heart2movE januari 2018”.
Daarnaast dient u uw aanmelding kenbaar te maken door een bericht hierover te
mailen naar mailadres stichtingHeart2movE@gmail.com. Door zowel betaling van het
inschrijfgeld als uw mailing is uw deelname verzekerd.

10e Wetenschappelijke Symposium
“te Land, ter Zee en in de Lucht”
Vrijdag 12 januari 2018 te Nieuwegein
Stichting Heart2movE

Met veel genoegen nodigen wij U hierbij uit om op vrijdagmiddag 12 januari 2018 deel
te nemen aan ons 10e wetenschappelijke symposium “te Land, ter Zee en in de
Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen (i.o.), sportartsen
(i.o.), anesthesiologen en thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren.
Bij de vaststelling van het programma streven we er steeds naar om sprekers uit te
nodigen, die expert zijn op een onderwerp dat zich op het raakvlak van cardiologie en
sportgeneeskunde bevindt.
Omdat dit jaar voor ons extra feestelijk is leek het ons een goed idee om een spreker
uit te nodigen die ons informeert over de effecten van partydrugs op het cardiovasculaire apparaat. Ook afgelopen jaar hebben zich opnieuw verschillende gevallen van
plotse hartdood op het voetbalveld en elders voorgedaan; naar de oorzaken hiervan
wordt onverminderd veel onderzoek gedaan. Gelet op de actualiteit hebben we dit
onderwerp ook in ons programma opgenomen.
De wens van onze patiënten op hoge leeftijd gezond te zijn en sport te kunnen blijven
beoefenen zal alleen realiseerbaar zijn als eventuele defecten aan het hart effectief
gerepareerd kunnen worden. Hiervoor zal in de nabije toekomst tissue engineering
beschikbaar komen. Over deze veelbelovende technologie zal een uitstekende
spreker u bijpraten.
Mede doordat ons nationale team het EK heeft gewonnen is vrouwen voetbal in 2017
in het centrum van de belangstelling komen te staan. Het is ons gelukt om Karin Thijs,
sportarts en tevens bondsarts van het zo succesvolle vrouwenteam, bereid te vinden
om haar ervaringen tijdens dit bijzondere jaar met ons te delen.

10e Wetenschappelijke Symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht”
Vrijdag 12 januari 2018, Nieuwegein
Stichting Heart2movE
Agenda
Ontvangst:

vanaf

12.30 uur

Aanvang programma :

13.30 uur

Einde programma :

17.45 uur

Buffet :

18.30 uur

Afsluiting :

20.30 uur

Dagvoorzitters: M.H.H. de Vaan en dr. M.J.M. Cramer
Onderwerpen en gastsprekers:
dr. D.E.P. Muylaert. Tissue Engineering.
dr. R.K. Riezebos. Partydrugs en het cardiovasculaire apparaat.
Prof. dr. A.P.M. Gorgels. Plotse hartdood; nieuwe inzichten.
K. Thijs. Begeleiding van topsporters anno 2018.

Wij menen dat wij er door de keuze van deze bijzondere en interessante voordrachten
in geslaagd zijn u een aantrekkelijk programma aan te bieden. Net als in voorgaande
jaren zal de voorzitter van het symposium de interactie tussen sprekers en gehoor
actief bevorderen.

Iedere voordracht duurt maximaal 50 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie.
Halverwege het symposium wordt maximaal 15 minuten ingelast voor pauze.
Derhalve nemen alle voordrachten tezamen 4 uur tijd in beslag.

Bij aankomst staat er voor u een lunch buffet gereed, waarvan u zonder kosten gebruik kunt maken. Na afloop van het symposium kunt u onderling van gedachten wisselen tijdens de borrel en het buffet, dat u, zoals gebruikelijk, kosteloos door stichting
Heart2movE wordt aangeboden.

Dagvoorzitters en gastsprekers (alfabetisch):

Wij wensen u een informatief en onderhoudend
symposium toe.
Graag tot ziens op vrijdagmiddag 12 januari 2018!!
Stichting Heart2MovE
M.H.H. de Vaan, voorzitter
H.A.M. Spierenburg, penningmeester
J.J.J. Bucx, secretaris
G.J.E. Verdel, PR en acquisitie

dr. M.J.M. Cramer, cardioloog. Afdeling cardiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Prof. dr. A.P.M. Gorgels. Afdeling Cardiologie. Universitair Medisch Centrum Maastricht
dr. D.E.P. Muylaert. Afdeling cardiologie, Diakonessenhuis Utrecht
dr. R.K. Riezebos. Afdeling cardiologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam
K. Thijs, sportarts. Afd. Sportgeneeskunde, UMC Utrecht en Sport Medisch Centrum KNVB
M.H.H. de Vaan, cardioloog. Erasmus MC Rotterdam, en Adm. de Ruyter Ziekenhuis Goes

Accreditatie en facilitering:
Zowel de N.V.V.C. (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) als de V.S.G.
(Vereniging voor Sportgeneeskunde) hebben accreditatie voor 4 CME / GAIA punten
toegekend.
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de
firma’s: Boehringer, Bayer, Daiichi-Sankyo, St. Jude, Novartis en Sanofi.
Locatie:

Boerderij De Middenhof, Duetlaan 1-3, 3438 TA Nieuwegein, Telefoon: 030-6033771

