
Geachte collega, 

 

U bent van harte welkom op het tweede algologisch lentesymposium voor huisartsen en specialisten, 

georganiseerd door het Multidisciplinair Pijncentrum van het UZA. 

Zoals afgelopen jaar zullen we ook in deze editie inzoomen op een aantal topics waarvan we de 

laatste ontwikkelingen graag met u delen en bespreken, praktisch vertaalbaar naar uw praktijk. Zo 

richten we dit jaar onze aandacht op enkele innovatieve technieken van pijnmeting die recentelijk in 

het UZA in wereldprimeur in gebruik genomen werden en waardoor oa. de aanwezigheid van een 

centrale sensitizatie aangetoond kan worden. Daarnaast wordt een innoverende 

psychotherapeutische aanpak van chronische pijn voorgesteld. Maar ook de dagelijkse klinische 

praktijk komt ruimschoots aan bod met een handig overzicht van correcte indicatiestelling voor de 

meest courante invasieve pijnbestrijdingstechnieken. 

Bezoek aan verschillende informatiestands die opgesteld zijn in de onmiddellijke omgeving van het 

auditorium staat eveneens op het programma waarbij u meer informatie kan verkrijgen over de 

verschillende voorgestelde diagnostische en therapeutische technieken.  

 

Datum: zaterdag 24/05/2014 vanaf 8u30. 

Inschrijven is gratis en kan enkel via www.uza.be/algologisch-symposium voor 19/05/2014 

Locatie: UZA, Auditorium Kinsbergen, volg route 12. 

Contact: secretariaat multidisciplinair pijncentrum 03/821.35.86. 

Programma: in bijlage 

 

We kijken uit naar een boeiende en interactieve zaterdagvoormiddag! 

 

Met collegiale hoogachting, 

 

Prof. Dr. Guy Hans    Dr. Ann Dierick    Dr. Liesbeth Teugels     Dr. Peter D’Hondt    Dr. Babak Baheri 

Medisch coördinator           Senior Staflid Senior Staflid                 Consulent                       Toegevoegd Specialist 

 

Mede namens het voltallige team van het Multidisciplinair Pijncentrum. 

 

Accreditering werd aangevraagd. 

 

http://www.uza.be/algologisch-symposium


8:30 - 9:00  Onthaal en registratie 

 

9:00 - 9:10 Welkomstwoord 

 

9:10 - 9:30 Naar een objectieve meting van pijn: utopie, fictie of realiteit? 

  G. Hans, Medisch Coördinator 

 

9:30 - 10:00 Centrale sensitisatie in chronische pijn: wanneer het ruggenmerg op hol slaat. 

  A. Dierick, Senior Staflid 

 

10:00 - 10:10 Discussie 

 

10:10 - 10:30 Koffiepauze 

 

10:30 - 11:00 Indicatiestelling voor invasieve pijnbestrijding: wie, wanneer en hoe? 

  L. Teugels, Senior Staflid 

 

11:00 - 11:30   EMDR als therapeutische interventie in chronische pijn: meer dan oogbewegingen. 

  V. Callebaut, Coördinator-psychologe 

 

11:30 - 11:40  Discussie 

 

11:40 - 12:00  Patiëntenparticipatie in de aanpak van chronische pijn: een digitaal portaal. 

  G. Hans, Medisch Coördinator 

 

12:00 - 13:00 Buffet en Netwerking 

  Doorlopend bezoek aan informatiestands 


