
  

 

Welkom! 
 

 

Met trots presenteren we het programma voor het tweede live Verpleegkundig Endoscopie 

Congres, georganiseerd in en door het UMC Utrecht. 

 

De Endoscopie is continu in beweging en in een hoog tempo ontstaan er nieuwe inzichten, 

richtlijnen en behandelmogelijkheden. Als endoscopie verpleegkundige is het dan ook 

belangrijk én leuk om op de hoogte te zijn van al deze ontwikkelingen. Het programma van 

dit congres staat in het teken van kennisverrijking, het vergroten van deskundigheid en 

netwerken. 

 

Het congres start in de ochtend met twee onderwerpen die als Case Based Dicussion worden 

behandeld. Twee speerpunten van onze afdeling Endoscopie in het UMC zullen worden 

uitgelicht.   

Dr. Auke Bogte zal tijdens een interactieve sessie uitleg geven over endo-echo geleide 

galwegdrainage en gastro-jejunostomie. 

Dr. Paul Didden zal tijdens de tweede interactieve sessie meer vertellen over het verrichten 

van een EID en alles wat daarbij komt kijken.                                                                                                                              

 

In de middag wordt een gevarieerd programma met workshops aangeboden. Bij het 

aanmelden kun je zelf aangeven welke workshops jouw voorkeur hebben, waardoor je je 

eigen middagprogramma kunt samenstellen. Tijdens de workshops zullen de sprekers 

verdieping brengen in de verschillende onderwerpen en is er ruim de gelegenheid om vragen 

te stellen en met de andere deelnemers in gesprek te zijn. 

 

Tijdens de lunchpauze is er de gelegenheid om het hands-on plein te bezoeken. De 

sponsoren van dit congres zullen een stand hebben met materialen om uit te proberen en 

ook daar kun je de nieuwste producten zien. Je hebt dan de gelegenheid om je materialen 

kennis te vergroten en je krijgt tips en trics hoe dit toe te passen op je eigen afdeling. 

 

Natuurlijk is er ook volop gelegenheid je collega’s uit de andere ziekenhuizen te spreken 

tijdens de pauzes en de afsluitende borrel. 

 

Graag tot vrijdag 2 juni in het UMC Utrecht! 

Met vriendelijke groet, 

 

Joanne Heida, Sanne Schwarze en Sheryl Reinhard 

  



  

 

 

Ochtendprogramma 
 

09:00  Inschrijven foyer van Peperzaal 

   Koffie 

 

09:30  Welkom 

  Joanne Heida, Sanne Schwarze en Sheryl Reinhard 

 

09:40  Sessie 1: Get the juices flowing    

Dr. Auke Bogte, MDL arts 

 

10:45  Pauze 

 

11:15  Sessie 2: Endoscopische Intermusculaire Dissectie (EID): Waarom en hoe? 

  Dr. Paul Didden, MDL arts UMCU 

 

12:20  afsluiting en uitleg middag programma 

 

12:30   Lunchpauze met hands-on plein 

 

 

 

Middagprogramma 
 

 

In de middag vinden er verschillende workshops plaats. Bij het inschrijven kun je aangeven 

welke drie van de onderstaande jouw voorkeur hebben. We doen ons best iedereen naar de 

workshops van keuze te kunnen laten gaan, mocht dat niet uitkomen met de planning, 

nemen we contact met je op. 

 

13:45 – 14:30  Workshopronde 1 

 

14:35 – 15:20  Workshopronde 2  

 

15:20 – 15:30  Korte thee pauze 

 

15:30 – 16:15  Workshopronde 3 

 

16:15 – 17:00  Borrel  



  

 

 

 

Onderwerpen workshops: 
 

 

De kracht van taal 

Over angst, stress en pijnreductie door taalgebruik 

Judith van Steijn, SEH verpleegkundige Haga ziekenhuis, verpleegkundig docent, instructeur 

en integratieve zorgverlener.  

 

 

Help, hoe word ik Barrett expert?! 

Charlotte Frederiks,  AIOS MDL UMCU 

 

 

T1 CRC: het belang van herkenning en het kiezen van de juiste resectietechniek. 

Paul Didden, MDL arts UMCU 

 

 

Hoezo PE(CH)G? 

Sanne Schwarze, endoscopie- en PEG verpleegkundige UMCU 

 

 

New Insights in IBD Endoscopy 

Dr. Herma Fidder, MDL arts UMCU 

 

 

Turen in de mist… EUS 

Dr. Auke Bogte, MDL arts UMCU 

 

 

Niet bloeien maar schroeien! 

Endoscopische behandeling van gastro-intestinale bloedingen 

Dr. Durk de Vries, MDL arts UMCU 

 

 

 

 

 


