PROGRAMMA WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING ‐ 3 NOVEMBER 2018
08:30
09:00

Inschrijving en ontvangst
Opening
PLENAIR
MAMMA ‐ V.C. van Aalst en E.A.Z. Rust (Theatre Azure)
09:04 J.A. ter Stege
Samen beslissen over directe mammareconstructie bij ablatio: de ontwikkeling van een onlinekeuzehulp
Volume‐analyses bij groot volume AFT binnen de BREAST‐trial
09:10 S.J. Schop
Risicofactoren voor nadelige uitkomsten na autologe vettransplantatie voor borstreconstructie: een analyse van 587‐procedures in 303 patiënten
09:16 T.K. Krastev
Borstcontoursparende behandeling voor vroegstadiumborstkanker: een vergelijking van de borstkankerzorg tussen Nederland en Denemarken
09:22 E. Heeg
De kans op een positieve sentinel node na neoadjuvante systemische therapie bij klinisch kliernegatieve mammacarcinoompatiënten in het kader van
09:28 S. Samiei
postmastectomie radiotherapie en directe mammareconstructie
Meer grote complicaties bij een peroperatieve ischemietijd van 60 minuten of langer bij een borstreconstructie middels een deep inferior epigastric
09:34 N.S. Hillberg
artery perforator flap (DIEP)
Discussie
09:40
Een interne audittechniek voor kwaliteitsverbetering door indicatormeting en individuele performance meting, deel twee
09:50 B.J.P.R. Vos
Impact van een directe borstreconstructie na mastectomie op de timing van adjuvante chemotherapie: een analyse van de Nederlandse
09:56 E. Heeg
borstkankerzorg
Adjuvante radiotherapie na een directe mammareconstructie met implantaat of autologe lap: wat zijn de gevolgen voor de patiënt?
10:02 F.C.J. Reinders
De internal mammary artery perforator als ontvangend bloedvat binnen de autologe borstreconstructie
10:08 T.R. Friebel
De invloed van implantaten op de sensibiliteit van de borst na unilaterale mastectomie: een cross‐sectionele studie
10:14 E. Bijkerk
10:20 C.A.E. Kouwenberg Langetermijnkwaliteit van leven van vier chirurgische behandelopties voor borstkanker en de invloed van complicaties ‐ een retrospectieve
cohortstudie onder 1871 patiënten
10:26 C.A.E. Kouwenberg Beleving van patiënt en chirurg na het falen van een borstreconstructie: een kwalitatieve studie
Discussie
10:32
10:41 Sponsoren
60‐second sponsorpitches: Integra ‐ Aleamed ‐ BAP Medical ‐ Van Wijngaarden
10:45
KOFFIE met sponsoren
PARALLEL
HAND 1 ‐ J. Debeij en E.S. Smits (Theatre Azure)
ALGEMEEN ‐ E.C. Paes en M.A. Bouman (Theatre Cerise)
11:15 J.A. van Dongen The addition of platelet‐rich plasma to facial lipofilling: A
11:15 R.R. Dijkman
Duimkracht en handvaardigheid bij patiënten met radiale
polydactylie type II en IV
double‐blind, placebo‐controlled, randomized trial
11:21 M.G.A. de Roo
Beïnvloed de locatie van de fractuurlijn de instabiliteit van 11:21 M.J. Ottenhof
Development of a predictive decision‐making tool for facial skin
de scaphoid nonunionfragmenten? Analyse met 4D‐CT
cancer patients using the FACE‐Q skin cancer module
11:27 J. Tsehaie
Kortere versus langere immobilisatieduur na chirurgie voor 11:27 T.C. van Alphen De vertaling van de WOUND‐Q, een nieuwe PROM voor
duimbasisartrose: een propensiteitscore gematchte studie
chronische wonden
11:33 L. Hoogendam
Psychologische factoren spelen een grotere rol dan
11:33 T.M. Fakkel
The value of keloid and hypertrophic scar treatments in a scar
radiografische kenmerken bij pijnrapportage door CMC‐1‐
clinic, a retrospective study
artrosepatiënten
11:39 M.G.A. de Roo
Wat is de beste locatie voor SL‐ligamentreconstructie?
11:39 M.E. Carrière
Het patiëntenperspectief op littekenkwaliteit: een kwalitatieve
Analyse met 4D‐CT
studie
Validiteit van de FLIR ONE PRO‐thermografiecamera voor het
11:45 N.H.A. Mendelaar Behandeluitkomsten van recidief contracturen in de ziekte 11:45 M.E. Carrière
inschatten van de genezingsduur van brandwonden
van Dupuytren ‐ een vergelijking met de primaire
behandeling
11:51 C. Zhou
Percutane aponeurotomie en lipofilling versus selectieve
11:51
Discussie
fasciëctomie voor de ziekte van Dupuytren: 5‐
jaarsresultaten van een gerandomiseerde klinische trial
11:57
Discussie
PLENAIR
J. Debeij en E.S. Smits (Theatre Azure)
Medisch specialist 2025: naar gerechtvaardigd vertrouwen
12:10 H.A. Cense
Goed presenteren
12:40 Nathan Wiersma
12.57 Sponsoren
60‐second sponsorpitches: Columbus ‐ Contourion ‐Emdaplast
13:00
LUNCH met sponsoren + SPEEDDATE (Foyer Cerise)
14.00 Sponsoren
60‐second sponsorpitches : JB Implants ‐ Motiva ‐ Pure Medical
14:03 De Reputatiegroep Een betere reputatie begint bij jezelf: plastisch chirurgen & de media
HAND 2 ‐ P.D.H.M. Verhaegen en M.N. Kolodzynski (Theatre Azure)
PLENAIR
A new flexor carpi radialis tendon transfer technique for midcarpal instability
14:20 H.J.A. Zijlker
Prognostische factoren voor heroperatie en complicaties na arthroscopisch debridement van het triangulaire fibrocartilagineuze complex (TFCC)
14:26 S.H.W.L. Verhiel
14:32 W.F. van Leeuwen De prevalentie van TFCC‐abnormaliteiten op MRI in relatie tot een klinisch verdenking op pathologie
The patient perspective on shared decision‐making in carpal tunnel syndrome
14:38 J.T.P. Kortlever
Suspected carpal tunnel syndrome: How often are nerve conduction velocities borderline?
14:44 J.T.P. Kortlever
Recidiverend en persisterend carpaaltunnelsyndroom: voorspellers van de uitkomst van revisiechirurgie
14:50 P.O. Sun
Chirurgische resultaten, postoperatieve complicaties en patiëntgerapporteerde uitkomsten na vrijelapreconstructie van ernstig letsel aan de
14:56 S. van Bekkum
bovenste extremiteiten: een retrospectieve, langetermijn follow‐upstudie
Discussie
15:02
CRANIOFACIAAL ‐ C.M. Mouës‐Vink en Y.F. Mermans (Theatre Azure)
PLENAIR
Schedelverruimende operaties bij crouzonsyndroom
15:17 I.M.J. Mathijssen
Chirurgische en langetermijnspraakuitkomsten na gehemeltespleetsluiting in patiënten met robinsequentie en geïsoleerde palatoschisispatiënten
15:23 R.J.H. Logjes
Kwaliteit van leven in robinsequentie: een vergelijking tussen mandibulaire distractie osteogenese en tong‐lipadhesie
15:29 R.J.H. Logjes
Discussie
15:35
15.42 Sponsoren
60‐second sponsorpitches: QuaMedical ‐ Taureon ‐ Tromp Medical
15:45
THEE met sponsoren
16:15
Uitreiking prijs voor de beste voordracht
Uitreiking ICOPLAST Award of excellence
16:25
WKNVPC Presentatie resultaten prioritering onderzoekstitels
16:35
DBIR
16:45
ALV
17:45
BORREL

