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Voorwoord
Beste Collega, 

De menselijke voortplanting kent vele prachtige maar ook verdrietige kanten. Daar ben je als verpleegkundige of als 
verloskundige natuurlijk zeer mee vertrouwd. Ondertussen gaan de ontwikkelingen binnen de voortplanting snel;  
bijblijven is noodzakelijk. Tijdens deze Studiedag bespreken onze docenten praktische problemen en ethische dilemma’s 
op het gebied van fertiliteit en zwangerschap en schetsen ze nieuwe ontwikkelingen op het gebied voortplantings-
geneeskunde en fertiliteitstechnieken.

Een belangrijk thema in het programma, dat op maat aansluit bij de huidige aandacht voor gezondheid en gedrag, is de 
invloed van voeding en leefstijl op zwangerschap. Het blijvend veranderen van ongezonde gewoontes is een enorme 
uitdaging. Prof. Regine Steegers-Theunissen van het ErasmusMC vertelt over de ervaringen met het Gezond Zwanger 
spreekuur en met het e-health-coachingprogramma.

Andere thema’s tijdens deze Studiedag zijn o.a.:
• Fertiliteitsonderzoek en behandelopties als zwanger worden niet lukt
• Diagnostiek en behandeling bij herhaalde miskramen
• Vroege diagnostiek in de zwangerschap
• Fertiliteitspreservatie bij kanker

We zien je graag op 25 januari a.s. bij deze actualiteitencursus over fertiliteit en zwangerschap.

Met vriendelijke groet, mede namens dagvoorzitter dr. Bertho Nieboer

Willeke Kristensen, cursusmanager



09.00 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Welkom en korte toelichting op het programma door dagvoorzitter 
 Dr. Bertho Nieboer, gynaecoloog Radboudumc

09.40 uur INTERACTIEVE QUIZ OM DE BASISKENNIS TE TESTEN 
 STEM MET JE SMARTPHONE! Met een leuke prijs voor de winnaar.
 Dr. Bertho Nieboer, gynaecoloog Radboudumc

10.00 uur Gezond zwanger worden; invloed van voeding en leefstijl
  Een goede gezondheid in de periconceptie periode is de beste voorbereiding voor een ongecompliceerd 

verloop van de zwangerschap en voor de gezondheid van moeder en kind later. Bij de meeste paren met 
een kinderwens komen meerdere ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten voor die op de zwanger-
schap van invloed zijn. Bijna niets is echter moeilijker dan het (blijvend) veranderen van ongezonde 
gewoonten. Zorgverleners hebben hierin ook een verantwoordelijkheid die om zorginnovatie vraagt. 
In deze presentatie worden de ervaringen besproken met het Gezond Zwanger spreekuur en met het 
e-health coachingsprogramma.

  Prof.dr. Régine P.M. Steegers-Theunissen, Hoogleraar Periconceptie Epidemiologie, Afdeling Verloskunde 
en Gynaecologie, Afdeling Kindergeneeskunde/Neonatologie, Erasmus MC, Rotterdam

10.45 uur Pauze

11.15 uur De black box bij miskramen
  Tijdens deze voordracht krijg je een overzicht van het vóórkomen, de diagnostiek en de behandeling van 

herhaalde miskraam. Bij een groot deel van de paren blijft de oorzaak van de miskramen helaas onbekend.  
Behandelopties die het miskraamrisico verlagen zijn in die gevallen niet voorhanden. Nederlandse 
wetenschappers zoeken naar oplossingen. 

 Dr. Helen L. Torrance, Associate professor en arts Voortplantingsgeneeskunde, UMC Utrecht
 
12.00 uur Fertiliteitspreservatie bij kanker 
  Focus op jonge vrouwen met kanker en kinderwens; freeze the future; eicellen en eierstokweefsel 

invriezen en eiceldonatie.
 Dr. Annelies M.E. Bos, gynaecoloog UMC Utrecht

12.45 uur Lunch

13.30 uur Wat als zwanger worden niet lukt?
  Diagnostiek/oriënterend fertiliteitsonderzoek – wat is zinnig onderzoek en wat niet?
 Therapie – welke behandelingen zijn mogelijk en wanneer houdt het op?
 Dr. Jesper M.J. Smeenk, gynaecoloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

14.15 uur Vroege diagnostiek in de zwangerschap
  Focus op: NIPT, nekplooimeting, vruchtwaterpunctie en vlokkentest
 Dr. Lean Beulen, gynaecoloog, RadboudUMC

15.00 uur Pauze

15.30 uur Hoe ziet de voortplanting bij de mens er over 25 jaar uit?
 Prof.dr. Mariëtte Goddijn, hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde, Amsterdam UMC

16.30 uur Einde, napraten en borrel

Programma



Algemene informatie
WAAR EN WANNEER?
Vrijdag 25 januari 2019 in Miele Experience Center in Vianen. 
Bij uw deelnamebevestiging ontvangt u een gedetailleerde routebeschrijving.

VOOR WIE?
Deze studiedag is bedoeld voor fertiliteitsverpleegkundigen en assistenten op de fertiliteitspoli,
verpleegkundigen op de afdeling Gynaecologie en Obstetrie, verpleegkundig specialisten en verloskundigen.

ACCREDITATIE
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij:
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden
• Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
• Kwaliteitsregister KNOV 

CURSUSKOSTEN
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen € 235,-. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, 
consumpties en lunch. Betaling via iDEAL of door middel van een eenmalige automatische incasso. 
Betaling per factuur is ook mogelijk; dit kan worden aangegeven bij inschrijving. 

Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor kort beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld van BTW.

HOE SCHRIJF IK IN?
Inschrijven kan op www.marktwo.nl  
Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail.

STEL DAT IK MOET AFZEGGEN?
Tot twee weken voor de bijeenkomst kan je uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen dan € 25
 annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige registratiebedrag verschuldigd. Je kunt dan 
wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. 

MEER WETEN?
Neem dan contact op met Mark Two Academy. 
Telefoonnummer 033-4345730 of via email: info@marktwo.nl


