UITNODIGING
Jaarlijks wetenschappelijk neurovasculair symposium

DATUM
dinsdag 11 september 2018

LOCATIE
auditorium het Notenhof
campus kennedylaan | az groeninge

INFORMATIE
congressecretariaat@azgroeninge.be
t. 056 63 67 50

PROGRAMMA

Jaarlijks wetenschappelijk neurovasculair symposium
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het neurovasculair
centrum az groeninge een multidisciplinair symposium
omtrent de brede aanpak van neurovasculaire pathologieën.
De toevloed aan nieuwe wetenschappelijke inzichten,
internationale richtlijnen en organisatorische onzekerheden
nopen ons als neurovasculair team om kritisch open te
staan voor optimalisatie van de beroertezorg zowel intern
als supraregionaal met alle samenwerkende partnerziekenhuizen.
Dit jaar hebben we de eer om Prof. Patrik Michel (Lausanne,
Zwitserland) te verwelkomen voor een state-of-the-art
lecture opgebouwd rond vijf recente succesverhalen in
acute beroertezorg. Via zijn engagementen als voormalig

secretaris van de Europese en Wereld Stroke organisatie
en (co)-auteur van meer dan 150 grensverleggende
publicaties binnen het domein van acute beroertezorg is
hij de geknipte spreker.
Daarnaast stellen we enkele nieuwe therapeutische
dilemma’s aan u voor:
- de indicatiestelling en concrete modaliteiten voor
neurochirurgische interventies bij een hemorragisch
CVA, zowel heelkundig als endovasculair
- indicatiestelling voor acute revascularizatie
behandelingen bij 90-plussers

19.30 u

Ontvangst met drankje

20.00 u

Inleiding

dr. Peter Vanacker,
coördinator neurovasculair centrum az groeninge

20.15 u

5 recente success stories
in stroke management

prof. Patrik Michel,
Centre hospital Universitaire Vaudois; Lausanne, Switzerland

21.00 u

Hemorragic stroke:
when to operate ?

dr. Jeroen Ceuppens,
dienst neurochirurgie az groeninge

21.30 u

Acute revascularization therapies in
90+: medical and ethical concerns?

dr. Helena Janssen,
AZ Sint-Jan Brugge/UZGent

21.50 u

Afsluitend woord

dr. Dirk Peeters,
dienst neurologie az groeninge

22.00 u

Afsluitende receptie

Accreditering wordt aangevraagd.
Moderators: dr Olivier Francois

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis, maar inschrijven noodzakelijk.
Deelnemers kunnen inschrijven tot 05/09/2018 via de website:
www.azgroeninge.be/symposia

LOCATIE
auditorium het Notenhof,
campus kennedylaan,
AZ Groeninge

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