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& Solutions

Obstetrische Anesthesie

DATUM
Donderdag 23 maart 2017

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

POSTERPRIJS
Iedereen 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. Er worden twee prijzen uitgereikt, ieder ter waarde van 750 euro. 
Abstracts dienen op de refresher course gepresenteerd te worden in de vorm van 
een poster en een korte (5 minuten durende) flash presentatie. Abstracts (max. 250 
woorden) kunnen ingediend worden via  secretariat@bara2001.be.  
Deadline voor indiening : 16 maart 2017.

DEELNAMEPRIJS
€210 voor leden van de sectie obstetrische anesthesie  
en BARA leden en artsen in opleiding
€240 voor niet-leden

Belgian Association for Regional Anesthesia
BARA Secretariat
UZ Leuven - Dept. Anesthesie
Herestraat 49
3000 Leuven - Belgium
E-mail: secretariat@bara2001.be
Tel.: ++32 (0)16 34 86 52

Nederlandse Vereniging 
voor Anesthesiologie

INSCHRIJVING
U kunt zich inschrijven via  
www.bara2001.be/activities/8e-refresher-course-obstetrische-anesthesie.aspx  
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.

210 € voor BARA leden,
leden van de sectie obstetrische anesthesie en artsen in opleiding.
240 € voor niet-leden
In deze prijs is een exemplaar van het boek  ‘Anesthesie en de normale zwangerschap’ 
(Redactie: Xandra Schyns-van den Berg en Marc Van de Velde) inbegrepen. 
Het boek zal vanaf maart 2017 in de handel verkrijgbaar zijn
aan een verkoopprijs van ongeveer 40 €.



VOORWOORD PROGRAMMA POSTERPRIJS
De BARA en de sectie obstetrische 

anesthesie van de NVA stellen, dankzij 

de steun van de firma BBraun, twee 

prijzen (twv 750€ elk) beschikbaar voor 

de beste posters gepresenteerd op deze 

Refresher Course.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

- Prof. Marc Van de Velde (Leuven)

- Prof. Steffen Rex (Leuven)

- Dr. Claire Kam (Den Haag)

- Dr. Xandra Schyns - van den Berg  

  (Dordrecht)

Kijk op de achterkant voor meer 

informatie over het indienen van 

abstracts.

07.45-08.20  Registratie en koffie
08.20-08.30  Welkomstwoord door Marc Van de Velde

Praktische oplossingen voor frequente klinische situaties
Voorzitters Marc Van de Velde en Ilse Dons

08.30-09.00  Mijn epidurale analgesie werkt niet optimaal. Wat nu? 
  En kan ik dit voorkomen?
  Caroline Van der Marel, Erasmus MC Rotterdam

09.00-09.30 Hoe converteer ik mijn epidurale analgesie 
  naar anesthesie voor een (spoed)keizersnede
  Eva Roofthooft, ZNA Middelheim

09.30-10.00  The difficult airway in obstetric general anaesthesia, 
  how to handle potential problems
  Mary Mushambi, Leicester Royal Infirmary

10.00-10.30  (doorbraak) Pijn tijdens de sectio, hoe op te lossen?
  Janneke Mulder, Radboud

10.30-11.00  Koffiepauze

Problematisch, niet alledaags, maar ook niet zeldzaam…
Voorzitters: Patrick Van Houwe en Tijs van den Berg

11.00-11.30  Bariatrische chirurgie en zwangerschap: een dodelijk recept?
  Marc Van de Velde, UZ Leuven

11.30-12.00  Epidurale analgesie tijdens de partus en koorts: 
  is het echt een probleem?
  Floris Klerk, Haaglanden

12.00-12.30  Anesthesie tijdens zwangerschap voor niet obstetrische chirurgie
  Sarah Devroe, UZ Leuven

12.30-14.00  Lunch

14.00-14.30  Flash presentaties posters

De groeiende rol van echografie in de obstetrische anesthesie
Voorzitters: Filiep Soetens en Anouk van Dortmont

14.30-15.00  Echografie in de obstetrische patiënt: 
  bijdrage aan veiligere en betere analgesie en anesthesie 
  (TAP, neuraxiaal en maagontlediging)
  Peter Van de Putte, AZ Monica Antwerpen

15.00-15.30  Cardiale echografie in de zwangere: hoe en waarom?
  Stefaan Bouchez, UZ Gent

15.30-16.00  Koffiepauze

Probleem Oplossende Klinische Casussen
Voorzitters: Hilde Coppejans en Claire Kam

16.00-16.30  Gevallen met CTG afwijkingen; diagnostiek en behandeling
  Ingrid Beenakkers, UMC Utrecht

16.30-17.00  De zwangere met stollingsafwijkingen: wat nu?
  Simone Willems, Radboud

17.00-18.00: Slotwoord door Xandra Schyns en afscheidsreceptie

Beste Collega’s,

We zijn alweer toe aan de 8e editie van de 
“Refresher Course in de Obstetrische Anesthesie”, 
ditmaal opnieuw in Leuven.

De populariteit van deze cursus groeit elk jaar. 
Wij zijn dankbaar dat u deze cursus 
schijnt te waarderen.

Ons doel is altijd geweest om niet alleen 
een dialoog tussen Nederland en België 
op gang te brengen, maar ook tussen 
gynaecologen, vroedvrouwen 
en anesthesiologen.

Dit jaar brengen wij een wel zeer praktisch 
programma: “Tips, Tricks and Solutions”.
Naast het bespreken van alledaagse klinische 
topics worden er praktische oplossingen 
voor vaak voorkomende problemen 
aangereikt door onze sprekers.
Wij kijken er naar uit u opnieuw in Leuven 
te mogen verwelkomen. 
Schrijf u gauw in want het belooft weer 
een interessante en leerrijke dag te worden.

Groet
Marc en Xandra




