
 
Beste collega’s, 
De werkgroep “Peripheral Neural Blocks” van de BARA heeft het genoegen u uit te nodigen op hun 
10de workshop: “Demonstratie van Locoregionale Blocks met kadavers”. Voor de derde maal worden 
de demonstraties gegeven tesamen met de Franstalige collega’s. U zal gedurende 1 dag intensief 
opgeleid worden in Anatomie, echo, ... door enthousiaste professionals. 

 
Praktische regeling : 

 
Waar: 

Auditoire Facultaire Central F Avenue Mounier 51  1200 Bruxelles 
Laboratoire d'anatomie - UCL Woluwé - Tour Vésale niveau -1 (plan in bijlage) 
 

Wanneer: 
Zaterdag 23/01/2010 van 08u30 tot 16u45 
 

Sprekers: 
B. Breebaart (Antwerpen), O. Choquet (Montpellier, FR), E. Dereeper (Nivelles), A. Drizenko 
(Lille, FR), P. Gautier (Brussel), E. Guntz (Braine l’Alleud), C. Londot (Charleroi, BE) , X. Paqueron 
(Angoulème, FR), A. Pirson (Charleroi), H. Rettig (Nijmegen, NL), L. Sermeus (Antwerpen), P. 
Van Houwe (Antwerpen), L. Van Keer (Genk), K. Vermeylen (Antwerpen), M. Vertommen 
(Antwerpen)  
 

  

  

  
 



 
Taal: 

Frans en Nederlands 
 
Prijs: 

Anesthesist : Bara-lid: 125 € (geen lid: 175 €, houdt lidmaatschap 2010 in) 
Assistent: Bara-lid: 25 € (geen lid : 40€, houdt lidmaatschap 2010 in) 

 indien u wenst betaalt u 100 € extra voor uw ESRA lidmaatschap 2010 (nieuw 
bedrag voor 2010), in dit lidmaatschap is het tijdschrift van de ESRA inbegrepen 

 
Hoe inschrijven? 

 Via e-mail: elke.verstraeten@uzleuven.be, met vermelding van uw kennis in deze materie: 
‘basic’ of ‘advanced’. 

 Uw inschrijving is pas bevestigd na betaling op de bankrekening: 
001-3578381-30, VZW BARA, met als vermelding: « Cadaver Workshop en uw naam» 
(u krijgt een bevestiging via e-mail).  

 maximaal 80 plaatsen beschikbaar (10 deelnemers per groep) 
 
Programma : 

08h30 - 09h00:  Onthaal en inschrijvingen 
09h00 - 10h00 Anatomische uiteenzetting aan het bord tesamen met echodemonstraties 

van het Bovenste Lidmaat. (Simultane vertaling) 
10h00-10h30:  Koffie Pauze 
10h30-12h30:  Workshops: 
                        *2 anatomische preparaten van het BL 
                        *4 posten echografie op modellen 
12h30-13h30:  Lunch 
 
13h30-14h30: Anatomische uiteenzetting aan het bord tesamen met echodemonstraties 

van het Onderste Lidmaat (Simultane vertaling) 
 
14h30-14h45:  Koffie Pauze 
 
14h45-16h45:  Workshops: 
                         *2 anatomische preparaten van het OL 
                         *2 posten echografie op modellen 
    *1 workshop echografie abdominale wand op modellen 
                         *1 workshop echografie centrale block op modellen 

 
Info: anne.pirson@skynet.be, elke.verstraeten@uzleuven.be, luc.sermeus@uza.be 
 
Accreditering, betalingsbewijzen : 

Accreditering werd aangevraagd, betalings- en deelnamebewijs krijgt u de dag zelf 
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