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Obstetrische Anesthesie

DATUM
Donderdag 28 maart 2013

LOCATIE
Faculty Club
Groot Begijnhof 14 - 3000 Leuven
Meer informatie over de locatie en de bereikbaarheid : www.facultyclub.be

POSTERPRIJS
Een ieder wordt van harte uitgenodigd tot het indienen van een abstract over 
obstetrische anesthesie in de ruimste zin. Het kan gaan over casuïstiek, onderzoeken, 
publicaties enz. De prijs bedraagt € 750. Abstracts dienen op de refresher course 
gepresenteerd te worden in de vorm van een poster. Abstracts (max. 250 woorden) 
kunnen ingediend worden via  secretariat@bara2001.be.  
Deadline voor indiening : 21 maart 2013.

DEELNAMEPRIJS
€170 voor leden van de sectie obstetrische anesthesie  
en BARA leden en artsen in opleiding
€200 voor niet-leden

INSCHRIJVING
U kan zich inschrijven via www.anesthesiologie.nl (openbare gedeelte) onder 
 aandachtsgebieden, obstetrische anesthesie.  
Voor vragen kan u terecht bij Katia Cools (BARA), katia.cools@uzleuven.be.
Voor specifieke vragen aan de NVA kan u zich richten tot Liesbet Stobbe,  
l.stobbe@anesthesiologie.nl

Accreditatie voor België werd aangevraagd, evenals bij de NVA en de NVOG.

Belgian Association for Regional Anesthesia
Bara secretariat
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VOORwOORD PROgRAmmA POSTERPRIJS
Beste collega’s,

 Leuven heet u van harte welkom tijdens 
de 4e Refresher Course Obstetrische 
Anesthesie.

 De betrokkenheid van anesthesiologen 
bij de zorg voor de toekomstige moeder 
neemt toe: meer vraag naar pijnbestrijding, 
maar ook een toename van co-morbiditeit 
en gecompliceerdere zwangerschappen.

 Middels dit programma proberen wij uw 
bijdrage aan deze zorg en uw kennis van 
obstetrische anesthesie aan te vullen met 
nieuwe inzichten.

Daarnaast zullen de verschillende 
benaderingen in Nederland en België 
hopelijk wederom leiden tot interessante 
discussies en standpunten, en u een 
boeiende dag bieden.

 Wij hopen u 28 maart aanstaande te 
mogen ontmoeten.

 Marc Van de Velde
Xandra Schyns-van den Berg

De BARA en de sectie obstetrische 

anesthesie van de NVA stellen, dankzij 

de steun van de firma BBraun, twee 

prijzen beschikbaar voor de beste 

posters gepresenteerd op deze 

Refresher Course.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

- prof. Van de Velde (Leuven)

- prof. Vercauteren (Antwerpen)

- prof. Marcus (Maastricht)

- Dr. Koopman-van Gemert (Dordrecht)

Kijk op de achterkant voor meer 

informatie over het indienen van 

abstracts.

08.20 - 08.50 ontvangst en koffie

08.50 - 09.00 Welkomstwoord door Marco Marcus, MUMc

analgesie tijdens de partus (voorzitter Marco Marcus)
09.00 - 09.30 onderhoud van de epidurale analgesie: moderne strategieën  
 Marc Van de Velde, UZ Leuven
09.30 - 10.00 alternatieve methoden: hoe een remifentanil protocol  
 te implementeren: tips, tricks and risks  
 Claire Kam-Endtz, Bronovo Ziekenhuis ‘s Gravenhage
10.00 - 10.30 stollingsstoornissen en neuraxiale analgesie
 Marcel Vercauteren, UZ Antwerpen

10.30 - 11.00 Koffiepauze

anesthesiologische complicaties (voorzitter nicole engel)
11.00 - 11.30 neurologische complicaties post partum: diagnose en behandeling  
 Sarah Devroe, UZ Leuven
11.30 - 12.00 Postdurale punctiehoofdpijn
 Eva Roofthooft, AZ Middelheim
12.00 - 12.30 failed block, wat nu?
 Ilse Dons-Sinke, Erasmus MC Rotterdam

12.30 - 14.00 lunch, met flashpresentaties posters

sectio (voorzitter: Xandra schyns-van den Berg)
14.00 - 14.30 the unplanned c-section with an epidural in situ: tips, tricks and traps  
 Surbhi Malhotra, St. Mary’s Hospital London
14.30 - 15.00 De “geplande” sectio: over erwin Krol en andere valse profeten  
 Steven Koenen, UMC Utrecht
15.00 - 15.30 Postoperatief pijnbeleid na keizersnede
 Marc Coppens, UZ Gent
15.30 - 16.00 chronic pain after c-section and vaginal delivery
 Patricia Lavand’homme, UCL

16.00 - 16.30 Koffiepauze, met om 16.20 bekendmaking winnaars posterprijzen

De zieke zwangere (voorzitter Philippe gautier)
16.30 - 17.00 De zwangere met een acuut coronair syndroom
 Titia Ruys, Erasmus MC Rotterdam
17.00 - 17.30 sepsis en zwangerschap  
 Gerda Zeeman, Erasmus MC Rotterdam
17.30 - 18.00 resuscitatie tijdens de zwangerschap
 Xandra Schyns-van den Berg, ASZ Dordrecht
18.00 - 18.30 Medicamenteuze opties bij majeur bloedverlies
 Ankie Koopman-van Gemert, ASZ Dordrecht

18.30 afsluiting, Marco Marcus
 Borrel en filediner


