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Praktische placenta pathologie



De placenta, wie is er niet mee geboren?

De placenta is een snel ontwikkelend orgaan, waarbij pathologische
veranderingen in ernst en aard vaak samenhangen met de zwangerschapsduur.
Dit maakt placentapathologie een uitdagende niche van de diagnostiek.
Bij de beoordeling zijn de klinische context, de macroscopie en de microscopie alle 
van belang. 
Hoe alles “goed” te doen en te interpreteren is in de praktijk soms lastig.

Tijdens het symposium, dat  is bedoeld voor AIOS en specialisten van Pathologie, 
Gynaecologie, Perinatologie en Verloskundigen, worden deze facetten vanuit een 
praktische invalshoek benaderd. 

Er is o.a. aandacht voor de indicaties van placenta onderzoek en de systematische 
beoordeling van de placenta.

Samengevat: Kennis, Kliniek en Communicatie  rondom de placenta.

Sprekers zijn:

Prof. Beverly Rogers (Emory University School of Medicine, Atlanta).

Dr. Peter  Nikkels (UMC Utrecht). 

Dr. Sanne Gordijn (UMC Groningen).

Drs. Mirthe Schoots (UMC Groningen).

De dag zal worden afgesloten met een uitdagende quiz!

Heb je je altijd al eens in dit onderwerp willen verdiepen?

https://pathology.nl/evenement/16de-landelijke-cursus-kinderpathologie/
https://pathology.nl/evenement/16de-landelijke-cursus-kinderpathologie/
https://pathology.nl/evenement/16de-landelijke-cursus-kinderpathologie/
https://pathology.nl/evenement/16de-landelijke-cursus-kinderpathologie/

Schrijf je dan nu in!
Kosten: 150 euro
Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt!

Nu inschrijven

Of ga naar: www.pathology.nl/evenement/16de-landelijke-cursus-kinderpathologie



Programma Placentapathologie
10.00 - 10.15 uur   Ontvangst met ko�e en thee

10.15 - 10.20 uur  Introductie 

10.20 - 10.50 uur  Macroscopie placentaonderzoek
    (spreker drs. Mirthe Schoots, patholoog) 

10.50 - 11.10 uur  Palga protocol placenta’s (Bestuur WKPLL)

11.10 - 11.30 uur  Pauze

11.30 - 12.15 uur  Microscopie van veel voorkomende placentapathologie
    (spreker prof. Beverly Rogers, patholoog)

12.15 - 13.00 uur  Tweelingplacenta’s en TTTS
    (spreker dr. Peter Nikkels, patholoog)

13.00 - 14.00 uur  Lunch

14.00 - 14.45 uur  Klinische correlatie met placenta pathologie: wat zijn   
    redenen om placenta in te sturen? 
    Behandelconsequenties PA uitslag
    (spreker dr. Sanne Gordijn, gynaecoloog)

14.45 - 15.30 uur  Placentapathologie in relatie tot foetale afwijkingen
    (spreker prof. Beverly Rogers, patholoog)

15.30 - 15.50 uur  Pauze

15.30 - 16.30 uur  Quiz/casuïstiek met ‘wat niet te missen!’

16.30    Afsluitende borrel

Accreditatie aangevraagd:

NVVP, Nederlandse Vereniging voor Pathologie

NVOG, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

NVK, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

KNOV, Koninklijke  Nederlands Vereniging voor Verloskunde
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Klik hier voor de routebeschrijving

Tot ziens!

Locatie

Meeting Plaza Utrecht
Kantoren Cluetinkborch (Godebaldkwartier 20)
3511DX Utrecht

Of ga naar: www.seats2meet.com/nl/locations/321/Meeting-Plaza-Utrecht/contact


