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_______________________________________________________________________________________________

Voormiddagprogramma
NEUROTOXICOLOGIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9u:

Welkom door de Voorzitter Dr Barbara Willekens

------------------------------------------------------------------------------------------------------------9u10: Prof. dr. François-Laurent De Winter:
Cognitieve gevolgen van (over)matig alcoholgebruik bij ouderen
Prof. dr. François-Laurent De Winter is als psychiater verbonden aan de cluster cognitieve stoornissen
van de dienst ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU
Leuven). Hij is tevens deeltijds docent aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven. Zijn klinische
en wetenschappelijke interesse omvat voornamelijk de differentiaaldiagnostiek en behandeling van
cognitieve stoornissen alsook psychiatrische problematieken bij neurologische ziekten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------9u40: Dr. Alicia Alonso-Jiménez:
Neurologische gevolgen van lachgasmisbruik
Dr. Alicia Alonso-Jiménez is afkomstig uit Spanje en studeerde af aan de Complutense Universiteit van
Madrid. Nadien volgde ze haar opleiding neurologie in het universitair ziekenhuis van Salamanca. Ze
vervolgde haar studies in Barcelona (Sant Pau ziekenhuis), waar ze een fellowship voltooide in
neuromusculaire aandoeningen en EMG. Sinds 2019 werkt ze in het Neuromusculair
Referentiecentrum in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------10u10: Dr. Vincent Van Iseghem:
Toxische bewegingsstoornissen
Dr. Vincent Van Iseghem is werkzaam als neuroloog in het AZ Groeninge te Kortrijk. Hij heeft een
bijzondere interesse in de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen. Hij werd opgeleid tot
neuroloog in het UZ Gent en volgde een fellowship voor bewegingsstoornissen in het Parijse PitiéSalpétrière ziekenhuis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------10u40: Pauze - koffie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------11u10: Prof. dr. Jan Tytgat:
Medicinale cannabis: wel en wee
Prof. dr. Jan Tytgat is hoofd van het laboratorium Toxicologie & Pharmacologie (KUL). Na een Master in
Pharmacie en een PhD in de Fysiologie vervolgde hij zijn opleiding te Boston (Harvard Medical School).
Hij is auteur van meer dan 350 papers en werd gehonoreerd met diverse prijzen. Hij is lid van de Hoge
Gezondheidsraad en is past-president van de Europese sectie van de International Society on
Toxinology. Hij leidt tevens een forensisch toxicologie-laboratorium op vraag van het Ministerie van
Justitie. Hij is houder van één patent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11u40: Dr. Astrid Hoedemaekers:
Partydrugs voor professionals
Dr. Astrid Hoedemaekers is internist-intensivist in het Radboud UMC in Nijmegen, Nederland. Haar
aandachtsgebied binnen de intensive care is de neuro-intensive care. Ze verricht ondermeer onderzoek
naar post-reanimatie-zorg, langetermijnuitkomsten, het voorspellen van intracraniële hypertensie na een
neurotrauma en cerebrale autoregulatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12u10: Vrije Mededeling door Dr. Ann-Sophie Lamon:
Pseudotumor Cerebri bij Minocycline
Dr. Anne-Sophie Lamon behaalde haar Master of Science in de geneeskunde, aansluitend begon ze de
opleiding in Neurologie, beide aan de Universiteit van Gent. Het eerste en tweede opleidingsjaar
volbracht ze respectievelijk in AZ Damiaan (Oostende) en AZ Groeninge (Kortrijk). Op heden werkt ze
als 3de jaars ASO in het UZ Gent, met een bijzondere interesse voor hoofdpijnpathologie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12u25: Lunch

LENTEVERGADERING 2022
Zaterdag 23 april Blue Point Antwerpen
_______________________________________________________________________________________________

Namiddagprogramma VZW Babinski
INTENSIEVE ZORG, VOOR DE ANDER EN JEZELF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de namiddag bieden we alle Babinski leden een ‘intensief’ programma aan waarbij de nadruk zal
liggen op het aanrijken van relevante en praktische handvaten. Enerzijds komen enkele klinische
topics betreffende neurologische problematiek op de intensieve zorg afdeling aan bod, en anderzijds
worden we geïnformeerd over intensieve zelfzorg voor de neuroloog (in wording).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14u00 - 14u45 Dr. Dieter Thijs - neurochirurg in opleiding - UZ Antwerpen
Intracraniële druk en inklemming
ICP monitoring en behandeling

-------------------------------------Dr. Ingrid Baar - intensivist - UZ Antwerpen
14u45 - 15u30
Neurotrauma
Traumatic Brain Injury: behandeling en prognostificatie

------------------------------------15u30 - 16u00 Koffie tijd
-------------------------------------Prof. Dr. Alfred Meurs - neuroloog - UZ Gent
16u00 - 16u45
Coma
Diagnostiek, klinische evaluatie en prognostificatie bij bewustzijnsstoornissen

-----------------------------------16u45 - 17u30 Prof. Dr. Steven Laureys - neuroloog - CHU de Liège
Omgaan met stress voor zorgverleners
Mediteren ter optimalisatie van mentale en fysieke gezondheid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praktische inlichtingen:
Locatie: Blue Point – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem - infoantwerpen@bluepoint.be T +32(0)3 280 45 11
Inschrijven: via mail secretariaat@vlaamseneurologen.be of via website
Voormiddag: 10 € voor assistent vvn vvp – 25 € voor specialisten vvn vvp – 25 € voor niet leden assistenten vvn vvp
50 € voor niet leden specialisten Deelname lunch bevestigen via mail of website
Namiddag: gratis voor assistenten en specialisten lid van vvn specialisten minder dan 3 jaar –
60 € voor niet leden assistenten neurologie - Deelname diner bevestigen via mail of website
Accreditering is aangevraagd – Bankrekningnr: BE96 7360 0129 3905

