
Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

• Advocatenkantoren • Zorginstellingen • Letselschadebureaus 

• (Medisch) Verzekeraars • Overige juridisch adviseurs letselschade 

• Rechtshulpverleners • Rechterlijke macht 

CURSUSMIDDAG *** SPECIALISATIE
Dinsdag 11 december 2018 - Hotel Breukelen

Medische kennis voor juristen: 
Verloskunde
Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:
• Pro’s en cons van eerste- en tweedelijnszorg in Europees perspectief: 
 heeft de zwangere zelf nog iets te kiezen?
• Aandachtspunten in de zwangerschap
• Introductie in ‘foetale bewaking’, inclusief het CTG (cardiotocogram) 
 en MBO (microbloedonderzoek)
• Aandachtspunten tijdens de bevalling
• Zuurstofgebrek rondom de geboorte 
• Casusbehandeling

Actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl
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Dinsdag 11 december 2018  
Hotel Breukelen

Medische kennis voor juristen:
Verloskunde
Fout gegaan is niet altijd fout gedaan

Letsel bij zwangerschap en bevalling
Tijdens een zwangerschap of rondom de bevalling 
kunnen klachten of problemen optreden die kunnen 
leiden tot (blijvende) handicap of schade, of erger 
zelfs, het overlijden van een foetus of baby (perinatale 
sterfte). Ziekenhuizen hebben in de afgelopen drie jaar 
het overlijden van ruim 100 baby’s rondom de geboorte 
gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het zijn 
vaak gezonde baby’s die niet alleen door onverwachte 
complicaties overlijden, maar ook omdat artsen of 
verloskundigen niet optimaal of soms zelfs verwijtbaar 
hebben gehandeld tijdens zwangerschap en/of bevalling. 

De discussie over aansprakelijkheid bij 
geboorteletsel is vaak lastig en verloopt moeizaam. 
Enige basiskennis van verloskunde is voor 
letselschadejuristen daarom onontbeerlijk.  

Doelstelling
Tijdens deze cursus leert u de basis van de moderne 
verloskunde kennen. De focus ligt op medisch-
inhoudelijke kennis van dit specialisme (in begrijpelijke 
taal) en de onderwerpen die voor professionals in de 
letselschaderegeling relevant zijn. U krijgt gedegen kennis  
van de werkwijze van gynaecoloog en verloskundige. 
Basale medische kennis van dit specialisme is cruciaal 
bij een goede afwikkeling van deze, vaak ingewikkelde, 
letselschadezaken. De meeste letselschadezaken spelen 
zich af in de tweede en derde lijn (gynaecologen, 
academische ziekenhuizen), de eerstelijnscasuïstiek 
(verloskundige, huisarts) is minder frequent.

Casus
Aan het einde van de dag brengen de sprekers 
aansprekende (geanonimiseerde) casus in die zij zelf als 
deskundige beoordeeld hebben met belangrijke leerpunten. 
We verwachten een geanimeerde discussie!

PROGRAMMA
12.00 – 12.30 Ontvangst met broodjes, registratie deelnemers

12.30 – 12.35 Welkom door de middagvoorzitter
mr. Barbara Middeldorp

12.35 – 13.15
Pro’s en cons van eerste- en tweedelijnszorg in 
Europees perspectief: heeft de zwangere zelf 
nog iets te kiezen?
prof. dr. Jan G. Nijhuis, Gynaecoloog 
Hoofd Afdeling Obstetrie & Gynaecologie Maastricht UMC

13.15 – 14.00
Aandachtspunten in de zwangerschap
•  Prenatale screening (nekplooi, NIPT en 20-wekenecho)
•  Beoordeling van groei, wat draagt echoscopisch 

onderzoek bij?
• Pre-eclampsie (‘zwangerschapsvergiftiging’)
dr. Herman Oosterbaan, Gynaecoloog 
Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch 

14.00 – 14.30
Introductie in ‘foetale bewaking’, inclusief het CTG 
(cardiotocogram)  en MBO (microbloedonderzoek)
prof. dr. Jan G. Nijhuis, voornoemd

14.30 – 15.00  Pauze

15.00 – 15.45
Aandachtspunten tijdens de bevalling
• Inleiden van de bevalling
• Verloop van de bevalling (partogram)
• Weeënstimulering en -remming
• Stuitligging: meerling
• Sectio Caesarea en kunstverlossing
• Bevalling na keizersnede
dr. Herman Oosterbaan, voornoemd

15.45 – 16.15
Zuurstofgebrek rondom de geboorte
• Definitie en pitfalls bij ‘perinatale asfyxie’
prof. dr. Jan G. Nijhuis, voornoemd

16.15 – 17.15 
Casuïstiek
Plenaire bespreking van casuïstiek uit de praktijk met 
belangrijke leerpunten.
dr. Harry Vervest, Gynaecoloog n.p., Medisch adviseur

17.15  Afsluiting, evaluatie en aperitief

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice: 030-698 4222
klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Esmee van den Berg
030-698 4219
evandenberg@kerckebosch.nl

Mijn investering?
€  445,- per persoon excl. btw
€  395,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde 
organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/borrel en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbletselschade   #mkjverloskunde


