
     

 

                                     

 

“Robotic Thoracic Surgery and beyond, the experts at work” 
Isala klinieken Zwolle, woensdag 9 mei 2012 

 

                                                       

Prof. Dr. R.J. Cerfolio        Dr. F. Melfi                             Dr. J.W.A. Oosterhuis       Dr. G.M.M. Shahin 

Geachte collega’s, 

Het Hartlongcentrum van de Isala klinieken en de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie nodigen 
u met genoegen uit voor het symposium: 
 

“Robotic Thoracic Surgery and beyond, the experts at work” 
 
Thoracotomie brengt voor de patiënt een aanzienlijk chirurgisch trauma met zich mee. In de zoektocht 
naar het verkleinen van dit trauma en om onze patiënten een sneller herstel te garanderen met zo min 
mogelijk pijn lijkt de Robot Assisted Thoracic Surgery (RATS) de logische stap na de VATS. 
Wij zijn vereerd om woensdag 9 mei in de inspirerende aanwezigheid te verkeren van twee 
“hotshots” op het gebied van de thoraxchirurgie in het algemeen en de robotica in het bijzonder. 
 
Professor Dr. Robert Cerfolio is hoofd van de afdeling Thoraxchirurgie van het universiteit ziekenhuis 
te Alabama Birmingham (UAB), VS. Hij leidt vier operatiekamers waar Thoraxchirurgie in haar volle 
omvang uitgevoerd wordt, met als speerpunt de robotgeassisteerde long- en slokdarmchirurgie. 
Dr. Franca Melfi is thoraxchirurg in het universiteit ziekenhuis te Pisa, Italië. 
Zij is de meest ervaren robotchirurg in Europa en heeft meer dan 250 robotlobectomiën op haar naam 
staan. Met haar onbaatzuchtige en onontbeerlijke coaching is het robotlobectomie-programma in de 
Isala klinieken opgestart. 
 
Wij presenteren u deze dag via een directe verbinding een live case van een RATS, uitgevoerd door 
Dr. Melfi op de operatiekamers van de Isala klinieken. Naast de live case zal een aantal gerelateerde 
onderwerpen gepresenteerd en besproken worden. Op het programma staan onderwerpen als 
pathologie, indicatie, besluitvorming bij lastige cases, anesthesie bij RATS-patiënten en technische 
dilemma’s rond robotchirurgie. Hierbij is voldoende ruimte voor een open discussie. 
 
De dag start met een ontvangst om 9.00 uur en we drinken graag met u nog een drankje na om 16.00 
uur. De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.  
Wij nodigen ook graag de dokters van de toekomst uit. Daarom zijn uw arts-assistenten, nurse 
practitioners en physician assistants ook van harte welkom.  
 
Deze informatie is na te lezen op de website: www.isala.nl/livecasehartlongcentrum.    
 
Wij verheugen ons erop u te mogen ontvangen. Namens de organisatiecommissie, 
 
Wolter Oosterhuis, thoraxchirurg, VU Medisch Centrum 
Ghada Shahin, cardio-thoracaal chirurg, Isala klinieken 
 

 
 

http://www.isala.nl/livecasehartlongcentrum


     

 

                                     

 
“Robotic thoracic surgery and beyond, the experts at  work” 

Programma woensdag 9 mei 2012 
 
 

 
08.30-09.00 uur Registration 
09.00-09.30 uur Start Live-case 
 
During the presentations there will be comments to and from the Operating Theater. 
Tijdens de voordrachten vindt informatie uitwisseling plaats met de Operatiekamer . 
 
Chairman: Dr. J.W.A. Oosterhuis 
 
09.00-09.15h Welcome and opening 
  Dr.  J.W. A. Oosterhuis, Thoracic surgeon 
    
09.15-09.30h Presentation of the surgical case 
  Resident of Pulmonary Diseases 
 
09.30-10.15h Why RATS?   

Prof. Dr. R.J. Cerfolio, Thoracic surgeon UAB, USA 
 
10.15-10.30h Coffee/tea 
 
10.30-11.00h Anesthesia in RATS patients    
  Dr. C.L.G. Rutten, Cardio-thoracic anesthesiologist, Zwolle 
 
11.00-11:30h Rehabilitation after lungsurgery 
  J.A. Stigt, Pulmonary physician, Zwolle 
 
13.00-13.45h Lunch break      
  
13.45-14.45h Interactive clinical case discussions 
  Residents of Thoracic surgery 
 
14.45-15.00h Coffee/tea 
 
15.00-15.30h Evaluation of surgical case                                     
  Prof. Dr.R.J. Cerfolio and Dr. F. Melfi 
 
15.30-15.50h The Zwolle experience 
  G.M.M. Shahin, Cardio-thoracic surgeon, Zwolle 
 
15.50-16.00  Closing remarks            G.M.M. Shahin & A.L.P. Markou 
 
16:00 uur   Drinks  

 

 

 

 



     

 

                                     

 

 

 

U kunt zich tot 1 mei 2012 aanmelden voor het symposium. 

Dit doet U door een e-mail te sturen naar: a.brantenaar@isala.nl , onder vermelding van: 

-Naam 

-Werkzaam bij 

-Werkzaam als 

-E-mail 

-Telefoon 

 

De dag is inclusief koffie, thee, lunch en een afsluitende borrel. 
 
Accreditatie is aangevraagd bij de GAIA, NVLT en de NVA. 
 
Kosten verbonden aan deelname zijn voor specialisten 50,- euro. 
Voor arts-assistenten, nurse practitioners en physician assistants 30, - euro. 
Dit bedrag graag voor 1 mei as. overmaken op 
Bankrekeningnummer: 30.27.19.970, o.v.v.  
bijeenkomst robotchirurgie 9 mei 2012, RVE Thoraxchirurgie, Kostenplaats 3115. 
Vermeldt u ook alstublieft de naam van de deelnemer(s) bij de overboeking. 
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