
       KAREL V SYMPOSIUM 

        Thema: Linkszijdige obstructies? 

       

 

Accreditatie aangevraagd bij: 

NVT, NVK en NVVC 

   Donderdag 16 maart 2023 te Utrecht 



 

 

 

 

UITNODIGING  

In 2023 nodigen wij u opnieuw uit voor het Karel V symposium, de jaarlijkse  
bijeenkomst van congenitaal cardiologen, kindercardiologen en cardiochirur-
gen.  

Onderwerp dit jaar zal zijn “linkszijdige obstructieve”, in de ruimste zin van het 
woord. De nadruk zal dit keer liggen op de chirurgische aanpak en de lange ter-
mijn uitkomsten van de verschillende technieken. Daarbij komen casus uit alle 
leeftijdscategorieën aan bod, variërend van de foetale situatie tot de volwassen 
leeftijd.  

Ook dit keer is het streven om het programma zo interactief mogelijk te laten 
zijn, met volop ruimte voor discussie, waaraan iedereen kan deelnemen. Daar-
om trappen we af met een paneldiscussie, waarin verschillende, zeer ervaren 
thoraxchirurgen hun visie geven op één en dezelfde casus.  

Het programma zal worden afgesloten door onze speciale gastspreker, prof. dr. 
Laurent de Kerchove, die zijn ervaringen met klepsparende chirurgie bij bicuspi-
de aortakleppen met ons zal delen.  

 

Wij hopen u op donderdag 16 maart 2023 te mogen verwelkomen!  

Judith Cuypers  

Regina Bökenkamp  

Katrien François  

Daniel de Wolf  

Joost van Melle  



Programma Karel V Symposium 16 maart 2023 te Utrecht      

Thema: Linkszijdige obstructies 

 

Ochtendprogramma: 

09.00-09.25  uur    Registratie en koffie 

09.25-09.30 uur   Welkom door de ochtendvoorzitter Daniel De Wolf (UZ Gent)           

09.30-10.30 uur   Chirurgische aanpak van subvalvulaire aortastenose met kleine aortaklep, casus gevolgd door paneldiscussie 

     Thierry Bové (UZ Gent), Mark Hazekamp (LUMC/Amsterdam UMC), Ryan Accord (UMCG) en 

     Pieter van de Woesteijne (Erasmus MC) 

 

10.30-10.50 uur   Subvalvulaire aortastenose op volwassen leeftijd 

     Berto Bouma (Amsterdam UMC) 

 

10.50-11.10 uur   Supravalvulaire aortastenose 

     Katrien François (UZ Gent) 

 

11.10-11.30 uur   Koffiepauze 

 

 

 



11.30-11.50 uur   Bordeline LV bij hypoplastisch linker hart syndroom: biventriculaire vs univentriculaire repair 

     Paul Schoof (UMCU) 

 

11.50-12.10 uur   Bordeline LV bij hypoplastisch linker hart syndroom: hybride aanpak ter voorbereiding op biventriculaire repair 

     Regina Bökenkamp (LUMC) 

 

12.10-12.30 uur   Ervaringen HLHS op jongvolwassen leeftijd, vergelijking met algemene Fontanpopulatie 

     Alexander van de Bruaene (UZ Leuven)  

 

12.30-13.30 uur   Lunch 

 

Middagprogramma:  

 

13.30-15.30 uur   Casuïstiek linkszijdige obstructies o.l.v. Judith Cuypers (Erasmus MC) en Joost van Melle (UMCG) 

     Met onder andere Sally-Ann Clur (Amsterdam UMC) en Hessel Nijenhuis (UMCG) 

      

15.30-16.00 uur   Theepauze 

 

 

 

 



16.00-16.45 uur   Invited Lecture: klepsparende chirurgie bij bicuspide aortaklep door Laurent de Kerchove (UC Louvain) 

 

16.45-17.30 uur   Afsluiting en borrel 

 

17.30 uur    Diner 



Algemene informatie 

 

Locatie:   Grand Hotel Karel V 

   Geertebolwerk 1 

   3511 XA Utrecht 

 

Datum:  donderdag 16 maart 2023 

 

Kosten:   € 100,00 (inclusief lunch en diner) 

 

Inschrijving: door aanmelden per e-mail bij j.vanderhaven@erasmusmc.nl/karelvsymposium@gmail.com en  

   gelijktijdig overmaken van €100,00 op rekeningnummer 

    NL 63 RABO 0128 316 438 van Erasmus MC, postbus 2040, 3000 CA Rotterdam o.v.v. “Karel V symposium 16 maart 2023”. 

 

Afmelden: tot uiterlijk 9 maart 2023 

 

Inlichtingen:  mw. J. van der Haven-Lopes 

   e-mail: karelvsymposium@gmail.com / j.vanderhaven@erasmusmc.nl 

   telnr. 010-7032432 

 

 

 


