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De Vaatdagen zijn bedoeld voor (vaat)chirurgen, (interventie)radiologen, internisten,
(vaat)laboranten, röntgen laboranten, OK assistenten, verpleegkundig specialisten,
physician assistants en allen die voor deze specialismen in opleiding zijn.

U kunt zich online inschrijven via de website: www.vaatdagen.nl.

T/m 21 januari 2019  één dag  beide dagen
Specialisten  EUR 175  EUR 275
Assistenten / laboranten  EUR 120  EUR 195

Vanaf 22 januari 2019  één dag  beide dagen
Specialisten  EUR 225 EUR 325
Assistenten / laboranten  EUR 150  EUR 215

Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging 
of via iDEAL.

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering tot en met 6 januari 2019 vindt 
restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan 
geen restitutie meer plaatsvinden. 

Accreditatie voor de Vaatdagen 2019 wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Nederlandse Vereniging voor Non-Invasieve Vaatdiagnostiek
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Paramedici (StADAP en NVMBR)
Het Verpleegkundig Specialisten Register
Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO)
Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)

In het NH Conference Centre Leeuwenhorst zijn hotelkamers gereserveerd voor 
deelnemers aan de Vaatdagen 2019. Hotelreserveringen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld (let op! vol is vol). De persoon die een tweepersoonskamer 
reserveert moet bij reservering het volledige bedrag voldoen.

1-persoonskamer (enkel gebruik) EUR 126
2-persoonskamer EUR 148

Op zondagavond 17 maart wordt u door de congrescommissie een welkomstborrel 
aangeboden. De borrel zal worden gehouden van 22.00 - 23.00 uur.

Speciaal voor diegenen die aan de welkomstborrel zullen deelnemen, zal op 
zondagavond de registratiebalie (bij de ingang van het NH Conference Centre 
Leeuwenhorst) geopend zijn van 21.30 - 22.00 uur

De eigen bijdrage voor het diner en de feestavond bedraagt EUR 60 per persoon.
Bij uw online inschrijving kunt u kenbaar maken of u hieraan deel wilt nemen. 
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Het is ons een genoegen om u uit te nodigen voor de Vaatdagen 2019. Vorig jaar 
was een groot succes, met meer bezoekers dan de afgelopen jaren. We zijn vorig jaar 
een nieuwe weg ingeslagen door meer buitenlandse sprekers uit te nodigen. Dit is 
door jullie goed beoordeeld! Voor 2019 hebben we 6 gelijkwaardige sessies gemaakt. 
We hebben de sessies meer geïntegreerd voor laboranten, OK-verpleegkundigen en 
medisch specialisten. In elk sessie is getracht om wederom een buitenlandse autoriteit 
op het desbetreffende gebied uit te nodigen.

Op de maandag zullen we de verschillende behandelstrategieën voor de arterie femoralis 
superficialis en poplitea behandelen. Daarbij zullen we ingaan op de vele interventie 
mogelijkheden. Wat is nu de beste optie afhankelijk van lengte van stenose/occlusie, 
en patiënt? Zijn er nieuwe technieken en is er ruimte voor de chirurgische bypass?
Dit jaar zal de nieuwe Europese richtlijn abdominale aneurysma chirurgie uitkomen en 
eerder in 2018 is de nieuwe NICE-richtlijn abdominale aneurysma chirurgie verschenen. 
Dit heeft tot veel discussie geleid. In een sessie zullen de richtlijnen worden besproken 
en de discussiepunten worden toegelicht. Hiervoor is ook de auteur van de Europese 
richtlijn uitgenodigd. 

De hele dinsdag is gewijd aan veneuze pathologie. De sessie over de oppervlakkige 
veneuze insufficiëntie zal gaan over lange termijn resultaten van thermale ablatie en 
crossectomie, wondbehandeling, diagnostiek en non-thermale ablatie. 
Ook gaan we in op iliacale trombose en occlusie. Daar is de laatste jaren veel in 
veranderd. Er zijn meerdere trials gepubliceerd en er is centralisatie in Nederland 
doorgevoerd.. We zullen de klinieken en de internationale specialisten aan het woord 
laten om de evidence en organisatie structuur toe te lichten. 
Uiteraard is er weer een diner en een feest met dit jaar een feestband!

Kortom wij denken u een boeiend en divers programma aan te bieden. 
Genoeg redenen om er weer bij te zijn: de VAATDAGEN 2019.

En let op! De deadline voor het insturen van abstracts is 9 januari 2019.
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PROGRAMMA VAATDAGEN 2019
Maandag 18 maart 2019

09.00 Inschrijving en koffie

09.55 Welkomstwoord Voorzitter Vaatdagen 2019 

10.00 Sessie 1: Richtlijn aneurysma van de abdominale aorta (AAA) 

11.30 - 12.00 Pauze

12.00 Satellietsymposium Gore & Associates

12.45 - 14.00 Lunch

14.00 Vrije Voordrachten

15.30 - 16.30 Pauze

16.00 Sessie 2: Behandel strategieën arterie femoralis superficialis (AFS)

16.00 Sessie 3: Stop the bleed

17.30 Aperitief op de expositie

19.30 Diner & Feestavond

Dinsdag 19 maart 2019

08.00 Inschrijving & koffie

09.00 Vrije voordrachten

10.30 - 11.00 Pauze

11.00 Satellietsymposium Terumo Aortic

11.45 Sessie 4: Varices

11.45  Sessie 5: Wat is de juiste beeldvormende diagnostiek? 

13.15 - 14.15 Lunch

14.15 Sessie 6: Diep veneuze occlusie (DVO)

15.45 Afsluiting


