Inschrijven kan via de website
www.uzleuven.be/oncologischeheelkunde
vóór 20 april 2018 en is definitief na overschrijving
op BE43 4320 0172 2101 met vermelding van
971/7900/19913.

INSCHRIJVINGSKOSTEN
€ 50 Symposium, lunch en receptie
€ 80 Symposium, lunch en receptie
+ bestelling boek
Op dit symposium lanceren we de gloednieuwe
uitgave ‘Intraveneuze katheters. Praktijkgids voor
een kwaliteitsvolle en multiprofessionele aanpak’
(Uitgeverij Acco), gericht op elke zorgprofessional die
in contact komt met katheters. Dit werk, ter waarde
van € 42,5, is inbegrepen in de toegangsprijs van € 80.
Het boek kan ook ter plaatse aangekocht worden.

Ontwerp en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

INSCHRIJVEN

SYMPOSIUM 15 JAAR KATHETERTEAM

Evoluties in
IV-katheterbeleid:
ook uw zorg?

Bij annulering na 15 april 2018 of bij afwezigheid
wordt er geen inschrijvingsgeld teruggestort.

ORGANISATIE
Secretariaat oncologische heelkunde
UZ Leuven
Herestraat 49
B-3000 Leuven
Tel. 016 34 68 29/31 en 32
e-mail:
secretariaat.oncologischeheelkunde@uzleuven.be

ZATERDAG 28 APRIL 2018
AUDITORIUM GA 3
ONDERWIJS EN NAVORSING 1

PROGRAMMA
Moderator: prof. dr. D. Hompes
8.30

Onthaal: inkomhal O&N 1

9.00

Welkom en historiek
prof. dr. D. Hompes

9.15

Patiëntenervaringen (door 2 patiënten)
Vooruitblik op mogelijkheden voor integraal,
transmuraal en zorgzaam katheterbeleid

9.40

Katheterplaatsing - louter een kleine ingreep?
prof. dr. M. Stas

10.00 Optimale voorbereiding, efficiënte
katheterplanning
L. Van Roy

13.40 IV-katheters in de thuiszorg: uitdagingen
anno 2018
J. Meskens
Wat is in de toekomst nodig om tot een
optimaal katheterbeleid te komen voor de
patiënt, het ziekenhuis en de thuiszorg?
14.00 From novice to expert: oprichting van een
PICC-team
C. Janssens
14.20 Evolutie naar Expertenteam Vaat Access
prof. dr. I. Fourneau

10.20 Pauze

14.40 Een vooruitblik op de chirurgie van morgen
prof. dr. V. Boecxstaens

10.50 Bij welke problemen komt de radioloog in
beeld?
prof. dr. G. Maleux

15.00 Expertverpleegkundige: met patiënt en
gebundelde kennis verder op pad
M. Jérôme

11.10 Een katheterinfectie: go for zero
prof. dr. Y. Debaveye

15.20 Netwerken
prof. dr. M. Stas

11.30 Een katheter in pediatrie: een ‘kleine’ katheter
van groot belang
dr. M. Renard

15.30 Voorstelling boek

11.50 Lunch
13.00 Een katheterteam als antwoord op de
uitdagingen van morgen?
prof. dr. M. Decramer
13.20 IV-katheters 2003-2018: Wat hebben we
geleerd uit het verleden voor de toekomst?
dr. L. Goossens

15.45 Afronding
prof. dr. D. Hompes
16.00 Receptie
De presentaties zullen nadien beschikbaar
zijn op de website
Accreditatie werd aangevraagd

Het symposium vindt plaats in Auditorium GA 3,
Onderwijs & Navorsing 1, Herestraat 49,
3000 Leuven
U kunt gebruik maken van parking Onderwijs en
Navorsing met code 3885#.
Hou er rekening mee dat er wegenwerken
uitgevoerd worden aan de toegangswegen
rond campus Gasthuisberg. Voor de meest
recente informatie kunt u terecht op de website
www.uzleuven.be/wegenwerken.

