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Ischemisch beroerte

Accreditering
Is aangevraagd voor algemene geneeskunde

Van nieuwe inzichten uit fundamenteel
onderzoek tot state of the art
trombectomie en revascularisatie

Inschrijven
Schrijf online in voor 15 september 2016.

Kortrijk, 19 september 2016 van 20.30 tot 22.30 u
Ook te volgen via livestream of opname

Deelnameprijs is 50 euro.
Assistenten in opleiding en HAIO betalen 40 euro.
Studenten geneeskunde kunnen gratis
deelnemen, mits inschrijving vooraf.
U betaalt dit bedrag door overschrijving op
rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het
Postuniversitair Centrum, met vermelding
van 400/0013/65416 met de naam van de
deelnemer(s).
Wilt u de studieavond via livestream volgen of
nadien de opname bekijken? Vermeld dit aub bij
uw inschrijving.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Studieavond
Ischemisch CVA
Doelgroep
Geneesheer-specialisten, huisartsen en paramedici
(kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,
verpleegkundigen) met professionele interesse in CVA

Livestream of opname
U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij
u vragen kan stellen via chat of nadien de opname
bekijken. U hebt hiervoor enkel een computer met
internet nodig.

Organisatie
Stuurgroep Geneeskunde van het Postuniversitair
Centrum

Programma
In België krijgen jaarlijks ongeveer 25.000 mensen een CVA.
Hiermee is dit de op twee na belangrijkste doodsoorzaak.
Hypertensie, een verhoogde cholesterol, zwaarlijvigheid,
diabetes mellitus, overmatig alcoholgebruik en roken zijn
gekende risicofactoren. Bij behandeling van een ischemisch
beroerte is snel handelen cruciaal. Het timeframe waarin
intraveneuze trombolyse met rt-PA kan worden toegepast is
immers slechts 4,5 uur.
Wetenschappelijk onderzoek naar de rol van von Willebrand
Factor bij CVA opent mogelijks nieuwe therapeutische
mogelijkheden. Bovendien komt een selecte groep van CVA
patiënten in aanmerking voor een mechanische verwijdering
van de trombus (trombectomie), alleen of in combinatie met
intraveneuze trombolyse.
Tenslotte zal een betere predictie van spontane of
postprocedurale revascularisatie toelaten om de behandeling
voor CVA patiënten te personaliseren.
In deze studieavond geven gerenommeerde specialisten
u vanuit hun expertise een beeld van de vooruitgang in
wetenschappelijk onderzoek naar en behandeling van CVA.
20u30

Moderator

ADAMTS13 als nieuw trombolyticum:
van de kliniek naar het labo en terug

Prof. dr. Simon De Meyer, Cardiovasculaire
Wetenschappen, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Paul Geudens, vice president sales en marketing Neuravi
21u10

Mechanische trombectomie bij patiënten met acuut CVA

Prof. dr. Tommy Andersson*, Karolinska University
Hospital Stockholm, Sweden en interventionele
neuroradiologie az groeninge Kortrijk
Dr. Olivier François, interventionele neuroradiologie
az groeninge Kortrijk
21u50

Stroke unit anno 2016 vanuit neurologisch
perspectief

Dr. Peter Vanacker, neurologie AZ Sint-Lucas Brugge
en neurovasculair consulent UZ Antwerpen
22u30

Wrap-up en vragenronde

(*presentatie in het Engels)

