OLV Ateljee
20 mei 2017
Maak uw keuze en schrijf in

OLV Ateljee #4

Zaterdag 20 mei 2017

8.30 – 12.00 uur
Telefoneer of stuur een e-mail
naar Kathleen De Beer, PR & Communicatie,
en meld uw keuze van workshop:
 Medicatieaanpassingen bij nierziekten
 Endocriene bloedparameters

Zaal Guernica
OLV Ziekenhuis Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

UITNODIGING

 Hartstilstand - reanimatie
 Obesitas bij kinderen

OLV Ateljee #4

Gelieve ook aan te geven of u wenst aan te
sluiten op het aperitief en de broodjeslunch na
het OLV Ateljee.

Wij bieden 4 praktische workshops aan,
waaruit u 3 thema’s kunt kiezen

Contact
Kathleen De Beer
T. 053 72 42 28
E. kathleen.de.beer@olvz-aalst.be

www.olvz.be

www.olvz.be

Zaterdag 20 mei 2017
van 8.30 tot 12.00 uur
Zaal Guernica
OLV Ziekenhuis, Aalst

OLV Ateljee
20 mei 2017

Aanbod workshops: maak uw keuze
NEFROLOGIE
Medicatieaanpassingen bij nierziekten
Om zieke nieren niet verder te beschadigen is een
gezonde levensstijl belangrijk, met controle van
bloeddruk en cholesterol, beweging, …
Maar let u ook op de medicatielijst? Welke pillen
vermijden? Wanneer dosissen aanpassen? En wat met
een niertransplantpatiënt?

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE
Endocriene bloedparameters, een verhaal van
evenwichten, feedbacks en rare uitslagen
Aan de hand van enkele casussen bespreken we voor de
eerset lijn relevante endocriene problemen.
De leerdoelen voor deze workshop zijn:
• logisch redeneren over endocriene bloednames
• opfrissen van endocriene regelsystemen
• enkele ‘instinkers’ vermijden
• verantwoord aanvragen van endocriene bloednames
in eerste lijn

CARDIOLOGIE

Begeleiding van deze workshops

Hartstilstand… wat moet ik doen?








De achtste editie van de Week van het Hartritme
vindt plaats van 29 mei tot 2 juni 2017 en voorziet
een nationale sensibiliseringscampagne over hartstilstand. Het brede publiek wordt aangemoedigd
om reanimatiesessies te volgen. En hoe zit het
met u? Wanneer hebt u als arts uw laatste
reanimatiesessie gevolgd? Kent u de meest
recente guidelines ter zake? Hebt u al een AED
gebruikt? Wij bieden u een beknopte update en
de gelegenheid om de techniek opnieuw onder de
knie te krijgen in een praktische oefening.

Dr. Erik Ghijsels, nefroloog
Dr. Frank Nobels, endocrinoloog
Dr. Jan Leeman, cardioloog
Dr. Christine Van Hemelrijk, pediater
Dr. Stephanie Verheyden, pediater
Marijke Van Rijsselberghe, diëtist

Programmacoördinatoren OLV Ateljee
 Dr. Frank Nobels, endocrinoloog
 Dr. Piet Vercauter, pneumoloog

Programma 20 mei 2017

KINDERGENEESKUNDE
Kinderen met obesitas: hoe kan je hen
helpen?
Overgewicht is de laatste decennia in onze
Westerse maatschappij sterk toegenomen. Ook bij
kinderen en adolescenten is de frequentie sterk
toegenomen. Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind
op 5 overgewicht. Ongeveer 10% van alle
kinderen is obees. Op 29 juni start het OLV
Ziekenhuis met een multidisciplinaire obesitaskliniek voor kinderen. Als huisarts vormt u een
belangrijke schakel in het succes van de
behandeling.

08.30
08.50
09.00
10.00
11.00
12.00

Onthaal, koffie
Introductie
Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3
Lunch

Uit het aanbod van 4 workshops, kiest u de 3 sessies
die uw voorkeur wegdragen. Elke workshop wordt dus
in een klein groepje gegeven, om de interactie te
bevorderen. Een sessie duurt 50 minuten, zodat u
tussen twee workshops rustig de tijd hebt voor een
kopje koffie, een gesprek met collegae en de
verplaatsing naar het zaaltje waar de volgende sessie
plaatsvindt.
Hoe inschrijven? Zie keerzijde.

