Edegem, 25 november 2016
Beste collegae, beste NVWPO leden,

Als bestuur blikken we graag even terug naar het afgelopen jaar waarin er weer heel wat is gebeurd
op het vlak van kinder- NKO in de lage landen. In februari was er de vergadering met als thema
“pediatrische rhinologie”, aangevuld met een mooie reeks van casuïstiek gebracht door enthousiaste
assistenten in opleiding. In oktober werd het thema “de pediatrische luchtweg” onder de aandacht
gebracht en kwam de multidisciplinaire aanpak van luchtwegproblemen mooi aan bod.
Verder hebben we ook vele collega’s op formele en informele manier mogen ontmoeten tijdens het
ESPO congres in Lissabon.
We willen echter ook reeds vooruitblikken naar 2017 en hebben een programma voor u in petto.
Op 4 februari 2017 zal de voorjaarsvergadering plaatsvinden met als thema “kwijlen”. Kwijlen is bij
uitstek een aandoening die een multidisciplinaire aanpak vergt. We zijn daarom verheugd om beroep
te kunnen doen op het expertisecentrum uit Nijmegen dat het voormiddagprogramma van deze
vergadering zal verzorgen. Let op: de vergadering van 4 februari zal plaatsvinden in het Radboud
UMC te Nijmegen.
Na het voormiddagprogramma geven we graag het woord aan de assistenten in opleiding. Zij krijgen
de gelegenheid om een pediatrische casus voor te stellen en na beoordeling door de jury zal de
“NVWPO prijs” voor de beste casus-presentatie uitgereikt worden.
Assistenten die een casus willen voorstellen kunnen zich hiervoor aanmelden bij dr. Ronald Pennings:
Ronald.Pennings@radboudumc.nl, en doen dit uiterlijk op 20 januari 2017. Het aantal casussen is
beperkt tot 6, en de eerste inzendingen krijgen voorrang. Er worden 10 minuten voorzien per casus
met 5 min discussie. De presentaties zijn in Nederlands, slides mogen in Nederlands of Engels.
De details van het programma voor 4 februari vindt u onderaan deze nieuwsbrief. U kan zich
aanmelden om deze vergadering bij te wonen door een mail te sturen naar dr. Rolien Free:
r.h.free@umcg.nl. Gelieve uw deelname ten laatste op 20 januari 2017 te bevestigen.

Deelname is gratis voor diegene die het lidgeld voor 2016 betaald hebben. Niet-leden worden
verzocht om 25 euro over te maken op volgend rekeningnummer:
ABN Amro – IBAN: NL26ABNA0511672861 – BIC: ABNANL2A, met duidelijk vermelding van uw naam en
de mededeling “ voorjaarsvergadering NVWPO 4 februari 2017”.

De najaarsvergadering zal plaatsvinden in Antwerpen op zaterdag 7 oktober met als thema “
eenzijdig gehoorverlies”. Meer details hieromtrent volgen later.
In de loop van het voorjaar 2017 kan u ook een uitnodiging tot hernieuwing van uw lidmaatschap
verwachten. Zoals bekend is het NVWPO-lidmaatschap voor assistenten in opleiding gratis.
Namens het NVWO bestuur wensen we u fijne kerstdagen, een prettig einde voor 2016 en een
inspirerende start van 2017 en we hopen u talrijk te mogen ontmoeten op onze vergaderingen en op
internationale congressen in het nieuwe jaar!
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Internationale Congressen

ESPCI (European Society of Pediatric Cochlear Implantation), 25-28 mei 2017, Lissabon.
Endodays Paris, 22-23 juni 2017, Parijs

Programma NVWPO Zaterdag 4 februari 2017

09.30-10.00:

Ontvangst met koffie

“Kwijlen - een aandoening met impact en serieuze behandelingsmogelijkheden”

10.00-10.30:

De organisatie van een ‘salivary control centre’ en medicamenteuze opties.
Corrie Erasmus (kinderneuroloog)

10.30-11.00:

Logopedisch onderzoek bij anterior en posterior drooling en de niet-invasieve
behandeling.
Karen van Hulst (logopedist/klinisch epidemioloog)

11.00-11.30:

Zelfmanagement training en de impact van kwijlen op gezin en kind.
Jan van der Burg (GZ-psycholoog/Orthopedagoog Generalist)

11.30-11.45:

Koffie/thee

11.45-12.15:

Botulinetoxine als behandeling voor kwijlen.
Arthur Scheffer (KNO-arts)

12.15-12.45:

De chirurgische behandeling van kwijlen .
Frank van den Hoogen (KNO-arts)

12.45-14.00:

Lunch

14.00-16.00:
Casuïstiek door AIOS KNO/ASOS NKO
16.00:

Einde programma

Locatie:
Nicolaes Tulp zaal, R-gebouw, route 606 (onderverdieping onder het restaurant)
Radboud UMC , Nijmegen

Adres: Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen.

Bereikbaarheid:

https://www.radboudumc.nl/OverhetRadboudumc/bereikbaarheid/Pages/default.aspx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook (graag naar r.h.free@umcg.nl):
Naam:

Schrijft in voor (graag aangeven):
 Wetenschappelijk gedeelte (ochtend)
 Lunch
 Wil graag een casus voor te stellen met als titel: ..
(Casus: 10 minuten en 5 minuten discussie – ook separaat aanbieden bij
ronald.pennings@radboudumc.nl)

