
 
 
 

Herfstvergadering 2022 
Zaterdag 8 oktober – Plantentuin Meise 

Voormiddagprogramma: 

EPILEPSIE 

09u:   Welkom door de Voorzitter Dr. Barbara Willekens 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09u10-09u45:  Dr. Anna Jansen (UZA) – Dr. Hannah Stamberger (UZA)  

  Kinderepilepsie: transitie naar de volwassen neuroloog 

Dr. Anna Jansen leidt het kinderneurologie team van het UZA. Ze is verbonden aan de onderzoeksgroep Translationele 

Neurowetenschappen aan de UA en de onderzoeksgroep Neurogenetica en de onderzoeksgroep Mental Health and 

Wellbeing aan de VUB. Zeldzame neurogenetische aandoeningen vormen de kern van haar onderzoek. 

 

Dr. Hannah Stamberger beëindigt eind september haar opleiding als neuroloog in het UZA. Zij behaalde in 2019 haar 

doctoraat onder begeleiding van Prof. Peter De Jonghe en Prof. Sarah Weckhuysen waarin zij onderzoek deed naar 

genetische oorzaken van epilepsie met verstandelijke beperking.  

Ze verbleef een jaar in Melbourne voor een epilepsie fellowship in het Epilepsy Research Centre/Austin Hospital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09u45-10u20:  Dr. Richard Lazeron - KEMPENHAEGHE 
              PNEA 
Dr. Richard Lazeron leidt in Kempenhaeghe het zorgprogramma psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) en het 

porgramma aanvalsdetectie. Hij is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor aanvalsdetectie en - 

bewaking en de implementatie van de resultaten hiervan in de patiëntenzorg, zowel bij epilepsie als bij niet epileptische 

aanvallen. 

In dat kader is Richard Lazeron ook als onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en participeert hij in 

het Teleconsortium Epilepsie. Richard Lazeron is ook lid van de Nederlandse Richtlijnencommissie voor epilepsie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10u20-10u55: Dr. Ilse De Volder - UZA   

    Slaapgerelateerde epilepsie en andere fenomenen 

Dr. Ilse De Volder is sinds haar afstuderen als neuroloog betrokken in het slaapcentrum van het UZA.  Ze is regelmatig 

spreker voor lekenorganisaties en hogeschoolopleidingen, en betrokken bij opleiding slaapgeneeskunde aan de 

UAntwerpen, alsook  via de Belgian Association for sleep Research and Sleep Medicine waarvan ze 20 jaar  

secretaris was. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10u55:   Pauze - koffie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11u25-12u00: Dr. Alfred Meurs – UGENT 

              Epilepsiechirurgie, een update 

Dr. Alfred Meurs is neuroloog / epileptoloog in het Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie (RCRE) van de dienst 

neurologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij is coördinerend arts voor het Centrum voor Neurofysiologische 

Monitoring UZ Gent, en is verbonden aan de onderzoeksgroep 4BRAIN van de Universiteit Gent. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12u00-12u35:  Prof. Dr. Wim van Paesschen - KUL 

            Remote monitoring voor thuisdiagnostiek: stand van zaken  
Prof. dr. Wim Van Paesschen is neuroloog-epileptoloog verbonden aan het referentiecentrum voor refractaire epilepsie te 

UZ Leuven en het laboratorium voor epilepsie onderzoek van KU Leuven. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12u35-13u00:  Vrije mededelingen  

Dr. Jeroen Kerstens  

Transveneuze embolisatie als minimaal invasieve behandeling voor patiënten met 

spontane intracraniële hypotensie op basis van een CSV-veneuze fistel 

Dr. Jaiver Macea  

Focal impaired awareness seizure detection with a wearable lectroencephalography 

device. An in-hospital study.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13u00:    Algemene ledenvergadering / Lunch 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 

Herfstvergadering 2022 
Zaterdag 8 oktober – Plantentuin Meise 

Namiddagprogramma Babinski:  

‘NEUROLOGY, A WALK IN THE PARK’ 

Op deze editie van de herfstvergadering biedt het aftredend bestuur van Babinski ons een interessant 

programma rond bewegingsstoornissen aan. Enerzijds zullen we ons verdiepen in REM-sleep behaviour 

disorder en maken we een korte duik in de geschiedenis. Anderzijds  zullen er praktische handvaten 

aangereikt worden voor de aanpak van zowel organische als functionele bewegingsstoornissen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14u00-14u30:  Dr. Camille Dutordoir – Neuroloog – Maria Middelares 

  “Functionele tips bij functioneel neurologische stoornissen” 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14u30-15u15:  Dr. Alexandra Boogers – Neuroloog – UZ Leuven  

  “Aanpak van een patiënt met een gangstoornis “ 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15u15:    Pauze – koffie 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15u45-16u15: Dr. Aline Delva – Neuroloog – McGill, Montréal  

RSBD en slaap: “ Wat dromen ons kunnen leren”  

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16u15-17u00:  Dr. Wietse Wiels – Neuroloog in opleiding – UZ Brussel  

“Bewegingsstoornissen door de eeuwen heen“  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Praktische inlichtingen: Locatie: Plantentuin Meise – Kasteel van Boechout – Nieuwe Laan 38 – 1860 Meise  

Inschrijven: via mail secretariaat@vlaamseneurologen.be of via website  

Voormiddag: 10 € voor assistent vvn vvp – 25 € voor specialisten en senior leden vvn vvp – 25 € voor niet 

leden assistenten 50 € voor niet leden specialisten. Deelname lunch bevestigen via mail voor leden vvn. 

Namiddag: gratis voor assistenten en specialisten lid van vvn  specialisten  minder dan 3 jaar  –  

60 € voor niet leden assistenten neurologie – 70 € voor niet leden specialisten minder dan 3 jaar 

Inschrijven via mail secretariaat@vlaamseneurologen.be  of website  

Deelname diner bevestigen via mail voor leden vvn. 

Accreditering is aangevraagd – Bankrekningnr: BE96 7360 0129 3905 


