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Congres ‘Alles op een grote hoop’

Dinsdag 22 januari 2019  l  08.15 - 18.00 uur 

Algemene informatie

Datum:  Dinsdag 22 januari 2019
Tijd: Inloop van 08.15 tot 08.45 uur; start programma 08.45 uur
Locatie:  LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam (Wilhelminapier)
Doelgroep:   Dit symposium is bedoeld voor MDL-artsen, kinderartsen, kinderartsen MDL, 

chirurgen, gynaecologen, revalidatieartsen, arts-assistenten, verpleegkundig 
specialisten, physician assistants en huisartsen. Overige geïnteresseerde 
zorgprofessionals zijn ook van harte welkom.

Prijs: € 195,-

Aanmelden
Aanmelden kan uitsluitend online via www.maasstadziekenhuis.nl/allesopeengrotehoop
Maximaal 250 personen kunnen aan dit congres deelnemen. Deelname gebeurt op
volgorde van inschrijving en wordt per e-mail aan u bevestigd. Bij aanmelding dient u  
direct uw voorkeur voor de workshops aan te geven. 

Betaling
Betaling geschiedt op basis van een factuur die wij u/uw organisatie sturen.
De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.

Accreditatie
Accreditatie voor de doelgroep wordt aangevraagd.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering minder dan 20 dagen voor de bijeenkomst vindt er geen restitutie van 
het inschrijfgeld plaats. Bij annulering voor aanvang van het symposium kan door de 
annulerende partij een andere deelnemer worden aangedragen. De nieuwe deelnemer kan 
zonder extra kosten deelnemen. Bij aanmelding wordt u geacht bekend te zijn met deze 
annuleringsvoorwaarden.

Informatie
Jacqueline Klasing, coördinator Maasstad Congresbureau, (010) 291 2897
E-mail: allesopeengrotehoop@maasstadziekenhuis.nl

Second
edition!



08.15-08.45 uur  Ontvangst en inschrijving
 met koffie, thee
08.45-08.55 uur  Opening door Wietske Vrijland,
 lid raad van bestuur, Maasstad Ziekenhuis

08.55-09.10 uur   Introductie door dagvoorzitter
 dr. Erik-Jan Vlieger,
 Arts, ondernemer en auteur van  

 het boek ‘Het nieuwe brein van  

 de dokter’

09.10-10.00 uur  State of the art lecture. ‘Defaecation  
 Disorders - applying neurological  
 principles to aid management of a 
 common disorder’  
 prof. dr. Anton Emanuel, Academic  

 Neurogastroenterologist. University  

 College London and The National   

 Hospital for Neurology and   

 Neurosurgery

10.00-11.00 uur  Workshopronde 1
11.00-11.30 uur  Koffiepauze
11.30-12.25 uur   Workshopronde 2

12.30-13.00 uur   State of the art lecture. ‘Voeding  
 bij ziekte; belangrijker dan je denkt!’  
 Prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts  

 en buitengewoon hoogleraar.  

 Ziekenhuis Gelderse Vallei en  

 Wageningen UR

13.00-14.00 uur Lunch
14.00-14.40 uur   State of the art lecture. ‘Rome IV 
  (criteria) van wieg tot graf.’  
 Prof. dr. Marc Benninga, kinderarts  

 MDL, AMC Amsterdam   
 en prof. dr. André Smout, Emeritus  

 hoogleraar Neurogastroenterologie, 

 AMC, Amsterdam

14.45-15.45 uur   Workshopronde 3
15.45-16.05 uur   Theepauze
16.10-16.40 uur   Outstanding speaker
16.40-17.20 uur   Wat een dag! 
 Dagvoorzitter dr. Erik-Jan Vlieger
17.20-17.30 uur  Afsluiting door de medische adviesraad.  
 dr. Michael Groeneweg, dr. Sjam Ganesh
17.30-18.00 uur   Afsluiting en borrel

WORKSHOPRONDE 1 10.00 - 11.00 UUR
1.    ‘Moving up the treatment pathway in neurogenic bowel’ 

Prof. dr. Anton Emanuel, Academic Neuro-Gastroenterologist  

University College London and The National Hospital for Neurology and Neurosurgery

2.    ‘Microbioom: het beest in ons’ 
Dr. Tim de Meij, kinderarts MDL  

VUMC, Utrecht

3.    ‘Anaal leed’  
Dr. Sacha Koch, chirurg  

Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

4.    ‘Aangeboren en verworven colorectale aandoeningen bij kinderen’ 
Dr. Pim Sloots, kinderchirurg  

Erasmus MC, locatie Sophia, Rotterdam

WORKSHOPRONDE 2  11.30 - 12.25 UUR
1.    ‘De ontlasting zit dwars; defecatieproblematiek bij een dwarslaesie’ 

Joke Beekman, MANP  

Sint Maartenskliniek, Nijmegen

2.    ‘Diagnostiek: zegt u het maar’ 
Drs. Maartje Buis, MDL-arts  

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

3.    ‘Inflammatoir darmlijden: focus op IBS, fistels en fecesincontinentie’ 
Prof. dr. Pieter Dewint, MDL- arts  

AZ Maria Middelares Gent en Universitair Ziekenhuis Antwerpen

4.    ‘Prikkelbare darm bij pubers’ 
Dr. Arine Vlieger, kinderarts met aandachtsgebied MDL  

St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

WORKSHOPRONDE 3  14.45 - 15.45 UUR
1.    ‘Heavy shit’ 

Dr. Coen Baeten, chirurg 

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

2.    ‘Prolaps: Anatomische structuren en behandeling, state of the art’ 
Drs. Fernando Tjin Asjoe, gynaecoloog  

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 

3.    ‘IBD bij hele jonge kinderen: superzeldzaam, vele oorzaken, meestal geen IBD’ 
Prof. dr. Hankje Escher, kinderarts MDL  

Erasmus MC, locatie Sophia, Rotterdam

4.    ‘Obstipatie en fecesincontinentie bij kinderen: wie helpt je uit de shit?’ 
Dr. Michael Groeneweg, kinderarts MDL  

Maasstad Ziekenhuis

PROGRAMMA

Beste collega,

Met trots nodigen wij u uit voor het tweede congres ‘Alles op een grote hoop’ over defecatiestoornissen 

bij kinderen en volwassenen op dinsdag 22 januari 2019. 

Vanwege het grote succes van ons eerste congres hebben we opnieuw een interactieve dag 

georganiseerd. Diverse experts uit Nederland, België en Groot-Brittannië belichten in plenaire 

sessies en workshops de verschillende oorzaken en behandelingen van defecatiestoornissen bij 

kinderen en volwassenen. Met de brede insteek van dit onderwerp stellen we de multidisciplinaire 

behandeling van defecatieproblematiek centraal. Kortom, op deze dag krijgt u vanuit verschillende 

specialismen een up-to-date overzicht over alle facetten van ontlastingsproblematiek. Dit congres is 

bedoeld voor MDL-artsen, kinderartsen, kinderartsen MDL, chirurgen, gynaecologen, 

revalidatieartsen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en huisartsen. 

Overige geinteresseerde zorgprofessionals zijn ook van harte welkom.

Met hartelijke groet,

Congrescommissie ‘Alles op een grote hoop’

Lidy van Driel-Rooks, Verpleegkundig specialist MDL • Marjolijn Landman, Verpleegkundig specialist 

Kindergeneeskunde • Jacqueline Klasing, Coördinator Maasstad Congresbureau

Adviesraad

Maartje Buis, MDL-arts • Sjam Ganesh, MDL-arts • Michael Groeneweg, Kinderarts MDL


