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Geachte collega, 

 

Voor alweer de 5e maal organiseert de vereniging Dutch Acute 
Medicine hét congres voor de acute interne geneeskunde! Met 
gepaste trots kondigen wij aan dat deze lustrumeditie het thema 
“Acute geneeskunde: Beyond ABCDE” heeft gekregen. Het congres 
zal dit jaar plaatsvinden op de Universiteit Twente op 10 juni 2016.  

 

Met het thema willen we benadrukken dat de acute interne 
geneeskunde  verder gaat dan alleen ABCDE in de ‘primary survey’, 
maar bij uitstek ook in de ‘secundary survey’ verder kijkt naar interne 
problemen. Daarom zijn er themasessies over acute hematologie, 
oncologie en nefrologie. Uiteraard is er ruimte voor wetenschap 
binnen de acute geneeskunde en casuïstiek vanuit de junior-leden. 
Dr. Mark Holland (president van The Society for Acute Medicine, 
Engeland) zal ons nog meer houvast te geven in de praktijk met een 
“acute medicine toolkit”.  

Daarnaast is er dit jaar extra ruimte voor deelname aan een 
workshop echografie, met meer ‘hands-on’ tijd.  

 

Inschrijving kan via de website: www.dutchacutemedicine.nl, tevens 
vindt u hier ook het volledige programma.  

 

Wij hopen u op 10 juni a.s. te mogen begroeten in Enschede! 
Accreditatie is aangevraagd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

De congrescommissie DAM 



Programma 

08.30-09.00u Ontvangst/inschrijving 

09.00-09.30u Technische geneeskunde 

 Dr. Heleen Miedema, opleidingsdirecteur (Universiteit Twente) 

09.30-10.15u Acute Medicine Toolkit  

 Dr. Mark Holland, president van The Society for Acute Medicine (UK)   

10.15-10.45u Het opstarten van een Acute Opname Afdeling 

 Dr. Hans Brink, internist-acute geneeskunde-nefrologie (MST, Enschede) &  

 Noortje Briët-Schipper, internist-acute geneeskunde (GHZ, Gouda) 

10.45-11.00u Koffiepauze 

11.00-11.45u Acute hematologie 

 Dr. Harry Koene, internist-hematoloog (St. Antonius, Nieuwegein) 

11.45-12.30u  Acute oncologie 

 Dr. Machteld Wymenga, internist-oncoloog (MST, Enschede) 

12.30-13.00u ALV Dutch Acute Medicine (optioneel) 

13.00-13.45u Lunchpauze   

13.45-14.30u Wetenschap binnen de acute geneeskunde 

 Voorzitters: Dr. Prabath Nanayakkara, internist-acute geneeskunde (VUMC) 

 & Dr. Patricia Stassen, internist-acute geneeskunde-nefrologie (MUMC) 

14.30-15.15u Powerpitch vanuit de junior-DAM (casuïstiek) 

 Voorzitters: Sonja Lubbers (UMCG) & Raymond Saunier (LUMC) 

15.15-15.30u Theepauze 

15.30-16.15u Acute nefrologie  

 Dr. Patricia Stassen, internist-acute geneeskunde-nefrologie (MUMC) &   

 Dr. Marike Wabbijn, internist-acute geneeskunde-nefrologie (Ikazia, R’dam) 

16.15-16.45u Acute Quiz 

 Tycho Olgers, internist-acute geneeskunde (UMCG) & Jelmer Alsma, 

 internist-acute geneeskunde (Erasmus MC)  

16.45u Afsluiting (Dr. Hans Brink, internist-acute geneeskunde-nefrologie, MST 

 Enschede) & Borrel 

 

Parallel:  Workshop echografie: 13.30-14.15u & 14.15-15.00u & 15.00 – 15.45u 


