Symposium Anesthesie, Analgesie en Zwangerschap
De zorg voor de zwangere en haar kind is een multidisciplinaire inspanning, waarbij
de anesthesiologie, hoewel niet altijd zichtbaar, in bijna 50 % een belangrijke
bijdrage levert. Daarom is het belangrijk dat alle professionals betrokken bij de
geboortezorg kennis hierover delen. Inzicht en begrip voor elkaars rol leidt tot beter
samenwerken, minder complicaties en betere uitkomsten voor moeder en kind. Een
gezamelijk Symposium, maar online doordat het live Symposium in TivoliVredenburg
helaas niet door kon gaan door Covid-19. Vier live online seminars die onderverdeeld
zijn in 4 thema’s bieden de mogenlijkheid om te leren van elkaar en actief deel te
nemen. Zij zullen plaatsvinden op
•

Maandag 28 september, van 19.00 tot 21.00
Thema: Fysiologie en pathologie van zwangerschap en bevalling
Sprekers: Floris Klerk, Marc Van de Velde, Liv Freeman

•

Maandag 12 october 2020, van 19.00 tot 21.00
Thema: De keizersnede
Sprekers: Eva Roofthooft, Marc Coppens, Anjoke Huisjes

•

Maandag 26 october 2020, van 19.00 tot 21.00
Thema: Pijnbehandeling tijdens de partus
Sprekers: Ingrid Beenakkers, Peter Snaterse Broekhuijse, Irma Geenen

•

Maandag 9 november 2020, van 19.00 tot 21.00
Thema: Groot bloedverlies peripartum
Sprekers: Marc Van de Velde, Mallory Woisky, Raf Van den Eynde

Het begeleidende boek: “Anesthesie en de normale zwangerschap”, zal na
inschrijving toegezonden worden (vanaf 12 september). Zo kan men zich vooraf,
indien gewenst, de basiskennis al eigen maken en eventuele vragen van te voren
indienen.
Wij kijken uit naar deze nieuwe online ervaring!

Xandra Schyns-van den Berg
Marc Van de Velde
Organisatoren Symposium Obstetrische Anesthesie
PS Inschrijven is nog mogelijk doordat de lezingen online gepresenteerd zullen
worden.

Deelnameprijs 240 Euro (incl. BTW) In deze prijs is een exemplaar van het boek
‘Anesthesie en de normale zwangerschap’ onder redactie van Xandra Schyns-van
den Berg en Marc Van de Velde inbegrepen. (Officiële verkoopprijs 39,65 euro)
Inschrijving: http://obstetrische-anesthesie.org/symposium-anesthesie-enzwangerschap/ of www.bara2001.be/activities/symposium-obstetrische-anesthesie2020.aspx
Voor vragen kunt u terecht bij Katia Cools, k.cools@obstetrische-anesthesie.org of
++3216348652
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