plan

met steun van

Het symposium vindt plaats in het auditorium van het
Notenhof, President Kennedylaan 4 in Kortrijk.
Op de Kennedylaan volgt u het witte bord met vermelding ‘Notenhof’.
Neem de eerste afslag rechts op de rotonde voor het
ziekenhuis, u wordt via de bewegwijzering ‘Notenhof’
naar de parking geleid.
U neemt een parkeerticket aan de automaat ter hoogte van de slagbomen, wij zorgen voor een gevalideerd
uitrijticket na de bijeenkomst.

Jaarlijks
wetenschappelijk
neurovasculair
symposium

datum
dinsdag 12 september 2017
organisatie
beroerte- en neurovasculair centrum
az groeninge
vzw az groeninge
zetel: Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk
t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69
www.azgroeninge.be
vu: Inge Buyse, Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk

locatie
Auditorium het Notenhof
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Geachte collega’s
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het beroerteen neurovasculair centrum van az groeninge een
multidisciplinair symposium over de brede aanpak
van neurovasculaire pathologieën. Met de verhuis
van onze stroke unit naar een nieuwe state-of-the-art
infrastructuur (capaciteit 6-8 patiënten) op campus
kennedylaan is de focus nog meer verschoven naar
een geïntegreerde, interdisciplinaire aanpak. De
toevloed aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en
bijkomende organisatorische uitdagingen vormen
een trigger voor ons team om steeds de meest performante en innoverende zorg aan te bieden.

programma
19.30 u

Ontvangst met drankje

20 u

Inleiding
dr. Peter Vanacker, coödinator
beroertecentrum/netwerk

20.10 u

Impact of (D)OAC on acute revascularization
therapies
prof. André Peeters, Clinique Universitaires
Saint-Luc & president Belgian Stroke Council

20.40 u

Transient neurological syndromes: clinical and
radiological challenges
prof. Yves Vandermeeren, CHU Namur

21.10 u

Is there still an indication for carotidendartrectomy/carotidstenting in 2017?
dr. Philip Lerut, vasculair en thoracale chirurgie,
az groeninge

21.30 u

What’s the best strategy for cardiac monitoring in 2017?
dr. Tim Boussy, cardiologie, az groeninge

21.50 u

Afsluitend woord en receptie
dr. Paul Bourgeois, medisch diensthoofd
neurologie, az groeninge

Enkele van die nieuwe aspecten stellen we aan u voor:
•

•
•

directe orale anticoagulantia en hun impact op
de acute behandeling bij het ischemisch/hemorragisch CVA
de rol en implementatie van het groeiend arsenaal aan diagnostische investigaties
de indicatiestelling en concrete modaliteiten
voor vasculaire interventies, zowel heelkundig als
endovasculair.

Dankzij de deelname van enkele internationaal gerenommeerde professoren (prof. André Peeters & prof.
Yves Vandermeeren) en eigen experten kunnen we u
een boeiend programma aanbieden.

Deelname is gratis

We kijken er naar uit om u te verwelkomen op dit
symposium,
het beroerte- en neurovasculair centrum
van az groeninge

inschrijven

Moderator dr. Peter Vanacker en dr. Olivier Francois
Accreditering werd aangevraagd.

Externe genodigden en artsen kunnen inschrijven tot 5
september 2017 via de website: www.azgroeninge.be/
symposia door middel van de persoonlijke code in de
begeleidende mail.
Beschikt u niet over een persoonlijke inschrijvingscode
voor dit symposium, dan kan u inschrijven via de optie e
‘aanvraag tot inschrijving zonder persoonlijke code’.

