
Perineum repair 
Kennis & Training

Vrijdag 2 juni 2023



De perineum repair cursus is een unieke eendaagse cursus waarin het  

perineum postpartum centraal staat. Er is namelijk toenemend bewijs dat 

training van zorgprofessionals leidt tot betere diagnostiek en behandeling van 

perineumletsel, met als resultaat betere uitkomsten voor de vrouwen.

In 2022 hebben we deze cursus voor het cluster Nijmegen georganiseerd en 

deze werd zeer goed beoordeeld, nu is het jouw kans om je in te schrijven! 

Bij 75-85% van de vrouwen treedt letsel op ten tijde van een vaginale partus. 

Obstetrisch sfincterletsel is een belangrijke oorzaak van fecale incontinentie. 

Fecale incontinentie komt voor bij 40-50% van de vrouwen 5 jaar na de partus 

waarbij obstetrisch sfincter letsel is opgetreden. Systematisch beoordelen van 

alle perineumletsels is essentieel om de ernst van de schade te beoordelen  

en te bepalen door wie en waar de patiënte gehecht zal worden. Zowel het 

gebruik van het soort hechtmateriaal als de hechttechniek voor herstel van 

perineumletsel en de episiotomie is van belang voor het herstel van de 

patiënte. Onjuist herstel van baringsletsel kan klachten geven zoals 

pijnklachten, pijn bij coïtus. Het missen of onjuist herstellen van sfincter letsel 

kan klachten geven zoals fecale incontinentie, echter soms pas op de lange 

termijn.

Zowel het voorkomen van letsel als de herkenning en het hechten van het 

letsel zal uitgebreid aan bod komen tijdens deze cursus. 

De cursus is direct bijdragend en toepasbaar in klinische praktijk voor AIOS, 

tropenartsen in opleiding en gynaecologen.

Graag tot ziens op vrijdag 2 juni!

De organisatie,

Dr. K.W.M. van Delft, gynaecoloog met urogynaecologie als aandachtsgebied

Dr. H.P. van de Nieuwenhof, perinatoloog



PROGRAMMA

Vrijdag 2 juni 2023

08:30 uur Ontvangst in the Gallery met koffie en thee

09:00  uur  Ochtend programma wat in het teken staat van  

preventie, herkenning van letsel en de theorie van het 

hechten.

12:30 uur  Gezonde Lunch met  rijk belegd gezond broodje,  

dagverse soep en een salade

13:30 uur Middag programma

  Oefenen met tutoren 

  • Episiotomie repair (doorlopende hechttechniek)

  • Sfincter repair

  • Preventie van sfincter letsel

17:00 uur Afsluiting, borrel en evaluatie



PRAKTISCHE INFORMATIE

Organisatie
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Doelgroepen
Gynaecologen, AIOS gynaecologie (van 1e-jaars tot en met differentiant), 
tropenartsen in opleiding.

Locatie
The Gallery
Burgemeester Loeffplein 70 E/F, 5211 RX ‘s-Hertogenbosch

Parkeren/openbaar vervoer
•  De locatie is gelegen in het centrum, op loopafstand (1,1 km) vanaf station 

Den Bosch
•  Ruime parkeergelegenheid voor de deur in de parkeergarage (betaald) 

Burgemeester Loeffplein 70D, 5211 RX Den Bosch (GZG Terrein /  
Mariakapel (The Gallery))

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor de cursus via:
https://www.gynaecologen-jbz.nl/perineum-repair/
Direct bij aanmelding kunt u online betalen. De kosten voor deze cursus 
bedragen € 135. Dit bedrag is inclusief al het cursusmateriaal en de kosten 
voor lunch, koffie & thee en borrel. Uw inschrijving is definitief als uw betaling 
is ontvangen. Het maximaal aantal deelnemers is 20. 

Informatie
Dr. K.W.M. van Delft of Dr. H.P. van de Nieuwenhof, gynaecologen
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Kenniscentrum gynaecologie C5.02
Postbus 90153
5200 ME ‘s-Hertogenbosch
(073) 553 3891
e-mail ki.v.delft@jbz.nl of h.v.d.nieuwenhof@jbz.nl


