
 
 

De WES-regio Rotterdam organiseert: 

Net even te veel? 
Intoxicaties in de acute en intensieve zorg 

 

15 Maart 2012 
 

� Drugs: allerlei varianten 

� NAS baby’s (neonataal abstinentie syndroom)  

� Cardiologische gevolgen bij intoxicaties 

� Alcohol en lange termijn gevolgen bij jongeren 

� Acute opvang van patiënt met intoxicatieverschijnselen 

� Medicijnmisbruik door artsen / verpleegkundigen 

� Toxische bijwerkingen van medicatie 

� NIEUW: Posterpresentaties!  

   
 
  
 
   
 
 
 

 

 

 
                 Geaccrediteerd door: 

      V&V kwaliteitsregister 

      Verpleegkundigen & verzorgenden 

 
 

 

Meer informatie: stwes.rotterdam@gmail.com 

Website: www.wes-rotterdam.nl 

Ivm het 25-jarig jubileum van de 
WES- Regio Rotterdam  is de 

toegangsprijs voor dit 
dagsymposium eenmalig € 25,-! 



Programma WES Rotterdam symposium: “Net even te veel?” 15 maart 2012 
 
 9:00- 9:35 INSCHRIJVING 

 
 9:35- 9:45 Opening door dagvoorzitter 

 
9:45-10:10 Drugs op de markt. 

Trimbos Instituut. 
 

10:10-10:35 
 

Intoxicatie in het algemeen, hoe verloopt de acute opvang? 
Drs. M. de Bont, SEH-arts, Erasmus MC Rotterdam. 
 

10:35-11:00 NAS-baby’s. 
Drs. B.J. Sibbles, Kinderarts, Erasmus MC Rotterdam, Sophia 
Kinderziekenhuis.  

 
11:00-11:30 KOFFIEPAUZE + POSTERPRESENTATIES 

 
11:30-11:55 Cocaïne en het hart. 

Dr. J.A. Lipton, cardioloog i.o., Erasmus MC Rotterdam. 
 

11:55-12:20 Alcoholmisbruik, follow-up voor de lange termijn gevolgen bij jongeren.  
Mw. M.D.C. de Visser, kinderpsycholoog, Reinier de Graaf Groep, Delft. 
 

12:20-13:15 LUNCH 
 

13:15-13:45 Intermezzo 
 

13:45-14:10 Intoxicatie en leverproblematiek. 
Dr. G. Bezemer, MDL arts i.o., Erasmus MC Rotterdam. 

 
14:10-14:35 
 

Een pil met levensbedreigende gevolgen. 
Mw. J. van der Hoek, senior IC verpleegkundige Cardiologie, Erasmus MC 
Rotterdam. 

 
14:35-15:00 THEEPAUZE + POSTERPRESENTATIES 

 
15:00-15:25 
 
 

Casusbespreking intoxicatie bij een kind. 
Drs. M. Koninckx, Fellow intensivist IC Kinderen, Erasmus MC Rotterdam, 
Sophia Kinderziekenhuis. 
 

15:25-16:00 Medicijnmisbruik door artsen en verpleegkundigen. 
Prof. Dr. C.A.J. de Jong, hoogleraar verslaving en verslavingszorg, Radboud 
Universiteit Nijmegen. 

 
16:00-16:15 Bekendmaking winnaar posterpresentatie. 

 
 Afsluiting onder genot van een drankje/uitreiking bewijs van deelname. 

 



Algemene informatie 
 
Net even teveel? 
 
Het WES Rotterdam symposium van 2012 staat in het teken van intoxicaties en de 
gevolgen voor patiënten in een acute- en/of intensieve setting. Een diverse en 
interessante dag waarin het onderwerp zeer breed wordt toegelicht. 
 
Zo zal er informatie gegeven worden over hedendaags gebruikte drugs, 
cardiologische gevolgen en interventies, de gevolgen van te veel "routine" medicatie, 
de "verslaafde" pasgeborene en verslavingsproblematiek onder artsen en 
verpleegkundigen. 
 
Als nieuw onderdeel vindt er een posterpresentatie plaats waarbij verpleegkundigen 
hun onderzoeksresultaten mogen presenteren. 
 
We hopen natuurlijk, ook nog na 25 jaar, dat u een inspirerende, leerzame en 
gezellige dag zult beleven! 
 

 
Locatie: Engels Grandcafé Retaurants Zalen 
Groothandelsgebouw 
Stationsplein 45 (naast het Centraal Station) 
3013 AK Rotterdam 
 
Organisatie:  
De organisatie van dit symposium berust bij de Werkgroep 
Educatieve Symposia (WES) voor Intensive Care personeel, Rotterdam 
 
Kosten:  
€ 25 bij vooruitbetaling via bank/giro. 
Na 13 februari 2012 € 30 (indien nog plaatsen beschikbaar) 
In bovengenoemde bedragen zijn inbegrepen: 
- koffie, thee, drankje 
- lunch 
- bewijs van deelname 
 
Inschrijving:  
Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.wes-rotterdam.nl. 

U ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail met daarin verdere instructie. De 
inschrijving wordt definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op 
postrekening 1651354 t.n.v. ST WES ROTTERDAM, Bleekveld 3, Den Hoorn, o.v.v.: 
Symposium 2012 en uw registratienummer. 
 
In verband met het beperkt aantal plaatsen adviseren wij u om vroegtijdig in te 
schrijven. Annulering is tot één maand voor het symposium kosteloos via email: 
st.wes-rotterdam@gmail.com. 
 
Daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Vervangende 
deelname is mogelijk. 



Door wie:  
De WES Rotterdam is een organisatie voor en door verpleegkundigen. 
 
Wat:  
De WES Rotterdam organiseert symposia met een informatief karakter, waarbij de 
onderwerpen vanuit diverse disciplines worden belicht. 
 
Voor wie: 
Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een IC/CCU/SEH of verpleegkundigen 
hiervoor in opleiding. Maar ook zij die geïnteresseerd zijn in het onderwerp zijn 
welkom. 
 
Waarom:  
De verschillende specialisaties binnen het beroep van gespecialiseerd 
verpleegkundige ontwikkelen zich in een hoog tempo. Symposia vormen een 
platform waarop de kennis, die door diverse centra wordt vergaard, kan worden 
uitgewisseld. 
 
Reistip:  
Engels Grandcafé Restaurants Zalen is prima te bereiken met het openbaar vervoer, 
zowel trein, tram, bus als metro stoppen praktisch voor de deur. 
 
Een bewaakte fietsenstalling is in het Groothandelsgebouw aanwezig. Er is wel een 
parkeergarage, maar door de vele verbouwingswerkzaamheden in de omgeving van 
het station raden wij u aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. 
 
Informatie:  
Afdeling IC/CC Reinier de Graaf Groep Delft, 
Telefoon (015) 260 40 41. 
Vragen naar WES-lid, Betty of Anja. 
 
E-mail:  
st.wes-rotterdam@gmail.com 
 
Postadres:  
WES Rotterdam, Dubbelberg 7, 4708 DH Roosendaal 
 


