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Donderdag 30 mei 2013 
& 

Vrijdag 31 mei 2013

Programma 
30ste Symposium
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DONDERDAG  30 mei 2013
08.00 u. - 09.30 u. Inschrijvingen

09.30 u. - 10.00 u Opening 30ste symposium
Monique Van Hiel - Voorzitter

10.00 u. - 11.00 u. De ideale dag in het OK - A perfect day in the OR - Une journée idéale au bloc operatoire
•  Mevrouw Saskia Vallaeys - Hoofdverpleegkundige - GZA Ziekenhuizen
”Wat als... de chirurgen nu eens normaal deden”.  
•  Dr. Dirk Devriendt - Chirurg - Diensdhoofd Abdominale Chirurgie - Lid overkoepelend operatie comité AZ Groeninge 

11.00 u. - 11.15 u. Koffiepauze

11.15 u. - 12.00 u. De Ideale dag in het OK begint met… Een kritische en ludieke analyse
• Claudio Roncada - Hoofdverpleegkundige op rust - Ziekenhuis Oost-Limburg Genk - Voorzitter Redactie Scalpel 
Het inschakelen van operatieverpleegkundigen bij de bewaking van de anesthesie: standpunt van de BSAR-
APSAR (Belgische Beroepsvereniging Geneesheerspecialisten in de anesthesie)
• Dr René Heylen - Secretaris BSAR-APSAR - Geneesheer Diensthoofd Kritieke Diensten - Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

12.00 u. - 13.15 u. Lunch

Workshop 1: Veiligheid

13.15 u. - 14.00 u. Brand in het OK, wat nu?
• De heer Geert Arno - Verpleegkundig coördinator rampenplan UZ Gent - Process Manager Noodplanning, dienst 

Crisisbeheer - FOD Volksgezondheid

14.00 u. - 14.50 u. 30 jaar patiëntveiligheid in het OK, een interactieve retrospectie
• De heer Mike Hagens - Professional Service Peri-operative - 3M Belgium

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

19.30 u. Receptie & Galadiner

Workshop 2: Hoop

13.15 u. - 14.00 u. Een toelichting over de inspecties van het chirurgisch zorgtraject die kaderen binnen het nieuw toezichtmodel 
voor de algemene ziekenhuizen
• Mevrouw Tania Vandommele - Inspecteur - Zorginspectie (Vlaamse Overheid)

14.00 u. - 14.50 u. De dagdagelijkse praktijk van de hoofdverpleegkundige OK
• De heer Chris De Bleser - Hoofdverpleegkundige OK - Sint Jozefkliniek Bornem - Willebroek

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

19.30 u. Receptie & Galadiner

Workshop 3

13.15 u. - 14.00 u. Workshop  Carousel:
Sutures: (R)evolution
Endo and Mechanical Madness
Energy: Innovation in Surgery
• Johnson & Johnson Medical

14.00 u. - 14.50 u. Workshop Mölnlycke Health Care
 OK planning, vriend of vijand? Het RZ Heilig Hart Tienen getuigt over hun verbeterproject
• Mevrouw Sandra Boets – Hoofdverpleegkundige CDZ/CSA/OK MC Tienen
• Mevrouw Cindy Vanmeerbeek – Hoofdverpleegkundige DZ/OK MC Aarschot

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime

19.30 u. Receptie & Galadiner

Workshop 4: De kracht van begeleiding

13.15 u. - 14.00 u. De kracht van begeleiding en de droom waarmaken:
“Het 4 D model van de waarderende begeleiding of Appreciative Inquiry”
• Suzy Kimpen - Opleidingsverantwoordelijke / stafmedewerker - Operatiekwartier ZOL Genk

14.00 u. - 14.45 u. De kracht van begeleiding en de droom waarmaken: “Voorbeelden van best practice”
• Suzy Kimpen - Opleidingsverantwoordelijke / stafmedewerker - Operatiekwartier ZOL Genk

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

19.30 u. Receptie & Galadiner

VRIJDAG 31 mei 2013
08.00 u. - 09.30 u. Inschrijvingen

09.30 u. - 10.00 u Opening 30ste symposium
Monique Van Hiel - Voorzitter
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10.00 u. - 11.00 u. De ideale dag in het OK - A perfect day in the OR - Une journée idéale au bloc operatoire
•  Mevrouw Saskia Vallaeys - Hoofdverpleegkundige - GZA Ziekenhuizen   
Grote operaties worden mogelijk!
• Professor Paul Broos - Em. Gewoon Hoogleraar Heelkunde en anatomie - KU Leuven - Oud diensthoofd – directeur heelkunde

11.00 u. - 11.15 u. Koffiepauze

11.15 u. - 12.00 u. De Ideale dag in het OK begint met… Een kritische en ludieke analyse
• Claudio Roncada - Hoofdverpleegkundige op rust - Ziekenhuis Oost-Limburg Genk - Voorzitter Redactie Scalpel 
De ideale dag in het OK: “Hours of Boredom or Sheer Terror”
• Christian Verborgh - Docent - Professor Dokter - UZ Brussel

Workshop 1: Specialiteiten

13.15 u. - 14.00 u. Borstreconstructie anno 2013
• Dr. Thierry Tondu - Plastisch Chirurg - AZ Heilige Familie Rumst / UZA / ZNA

14.00 u. - 14.50 u. VATS Lobectomie
• Dr Bernaerts Pauwel - Vaat- en Thoraxheelkunde - AZ Klina Brasschaat

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

17.00 u. - 18.00 u. Receptie

18.00 u. Buffet

Workshop 2: Hoop

13.15 u. - 14.00 u. Invloed van de leidinggevende op de werksfeer
• Mevrouw Brigitte Beckers - NVKVV docente kaderopleiding - Psychotherapeute

14.00 u. - 14.50 u. Invloed van de leidinggevende op de werksfeer
• Mevrouw Brigitte Beckers - NVKVV docente kaderopleiding - Psychotherapeute

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

17.00 u. - 18.00 u. Receptie

18.00 u. Buffet

Workshop 3: Anesthesie

13.15 u. - 14.00 u. Anesthesie bij de bariatrische patiënt
• Prof. Dr. Luc De Baerdemaeker - Kliniekhoofd in de dienst anesthesie - UZ Gent

14.00 u. - 14.50 u. Implementeren protocol acute pijndienst
• Dr. Hervé Vanden Eede - Anesthesist - Intensivist - AZ Heilige Familie Rumst

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

17.00 u. - 18.00 u. Receptie

18.00 u. Buffet

Workshop 4

13.15 u. - 14.00 u. Ethische aspecten van transplantatiegeneeskunde
• De heer Bert Vanderhaegen - Hoofdaalmoezenier -bioethicus - UZ Gent

14.00 u. - 14.50 u. Monitoring van het welzijn bij het personeel
• De heer Marcel Van der Auwera - Coördinator Inspecties en Medische Dispatching - Volksgezondheid

14.50 u. - 15.15 u. Koffiepauze

15.15 u. - 17.00 u. In het auditorium CrimeControl - Training en Consultancy in prevention of aggression and crime 

17.00 u. - 18.00 u. Receptie

18.00 u. Buffet

COMMUNICATIESTIJLEN:
Ieder van ons heeft een eigen stijl van communiceren. Wanneer je meer inzicht krijgt in je eigen stijl en die van een ander, wordt 
het gemakkelijker om te begrijpen waarom een bepaald conflict soms opduikt of blijft bestaan en kan je ook je eigen communicatie 
aanpassen. Het stelt je in staat om enerzijds gerichter te communiceren, zodat de kans vergroot dat je boodschap duidelijk 
overkomt en anderzijds om beter te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier reageert, wat de wederzijdse communicatie 
alleen maar ten goede kan komen.

WAT IS DE IMPACT VAN MIJN GEDACHTEN EN EMOTIES IN VERBALE AGRESSIEBEHEERSING?:
In verbale agressiebeheersing spreken we dikwijls over onze relatie tot de agressor, die een collega of patiënt kan zijn, en hebben 
we de neiging om ons te concentreren op het gedrag van de ander. Dit maakt het soms moeilijk om zelf geduldig te blijven of van 
goede wil te zijn en kan ”gerechtvaardigde” agressie van onze kant als gevolg hebben.
Hoe we omgaan met verbale agressie van een ander heeft veel te maken met wat er zich in ons hoofd en lichaam afspeelt op dat 
moment.  Onze gedachten en emoties spelen een belangrijke rol in een conflict en hebben een grote impact op onze verbale en 
non verbale communicatie. Ruimte en inzicht creëren tussen wat ons overkomt en hoe we reageren kan ervoor zorgen dat we ons 
bewuster gaan opstellen in een conflict met als gevolg dat er meer kans bestaat dat het sneller voorbij is zonder dat het escaleert.
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Geachte collega,
hierbij wil ik je uitnodigen op ons 30e VVOV- symposium op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2013 
in de Floréal te Blankenberge.

Het thema dit jaar is ‘De perfecte dag op het OK’.
Wij kozen ervoor een programma samen te stellen, waarbij wij gezamenlijk starten en ook samen afsluiten; 
met tussenin de vele workshops met uiteenlopende thema’s. Een druk programma met ruimte zowel voor 
ernst als humor en de nodige tijd om de collega’s te ontmoeten.

Elke dag starten wij met de ervaringen van een verpleegkundige, een chirurg en anesthesist over de vele 
jaren op een OK en de beschrijving van de utopie: de perfecte dag gezien door de verschillende brillen: 
niet altijd gelijklopend. 

Elke dag eindigen wij met het overleven in het OK: verschillende communicatie stijlen en hoe omgaan 
met de gevolgen van de agressie op onze emoties, eindigend met een voorbeeld: hoe de stress en dagelijkse 
frustraties te omzeilen. 
De verhalen zijn niet elke dag identiek: om het spannend te houden voor diegenen 
die 2 dagen wensen deel te nemen.

Blijven bijleren en ervaringen uitwisselen: DE reden van ons bestaan als VVOV. 
Ervaren collega’s, anesthesisten en chirurgen vertellen hoe zij dagelijks werken en problemen voorkomen. 
Een uitgebreid aantal specialiteiten komen aan bod in de workshops.

DONDERDAG leggen wij de nadruk op veiligheid, management en opleiding.

 ‘De veiligheid‘: Hoe brand te voorkomen en hoe te bestrijden als het toch fout gaat. 
Patiëntveiligheid, een retrospectie van 30 jaar ervaring.

 ‘Hoofden OK’: Hoe ons voorbereiden op de zorginspecties van de Vlaamse Overheid? 
Wat houdt dit in en hoe voldoen wij aan deze opdracht?

 ‘Begeleiding’: belang van een goede opvang voor studenten en nieuwe medewerkers op de werkvloer.
Een voorstel: het 4D model en voorbeelden uit de praktijk.

 ‘De praktijk’: nieuwe hechttechnieken, de endo’madness’ en innovatie in de chirurgie

VRIJDAG komen de specialiteiten, anesthesie, management en ethiek aan bod.

 ‘Specialiteiten’: nieuwe technieken: borstreconstructie anno 2013 en de VATS lobectomie
 ‘Hoofden OK’: een dubbele workshop over de invloed van de leidinggevende op de werksfeer: 

theorie en praktijk
 ‘Anesthesie’: de bariatrische patiënt en de mogelijke complicaties. 

Hoe een protocol acute pijn implementeren?
 ‘De ethiek en welzijn’: de ethische aspecten bij een transplantatie en hoe het welzijn 

van de medewerkers monitoren?

Ik hoop dat het programma jou aanspreekt en dat ik je mag verwelkomen op donderdag of vrijdag. 
Je zal er zeker nog vele collega’s ontmoeten.
Monique Van Hiel, uw voorzitster 

Meer info en inschrijving op www.operatieverpleegkundige.be




