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Beste vrienden van de ambulante chirurgie,

Het is ondertussen de elfde keer dat de B.A.A.S. haar tweejaarlijks 
congres organiseert en ook deze keer belooft het een boeiende dag 
te worden.

Naast een aantal klinische onderwerpen, wordt ook aandacht besteed 
aan populaire thema’s zoals lean en accreditatie en wordt voor het 
eerst ook de patiënt zelf aan het woord gelaten.

Prof. Corinne Vons (voorzitter Franse Vereniging van Dagchirurgie), 
onze keynote spreker, zal ons toelichten hoe de ambulante chirurgie in 
Frankrijk geëvolueerd is.

Het is mijn eerste congres als nieuwe voorzitter van de B.A.A.S. Het is 
dan ook met veel plezier dat ik onze erevoorzitter dr. Luc Van Outryve 
aan het woord laat over die andere grote organisatie, de I.A.A.S.

Ik hoop u allen zeer talrijk te mogen ontmoeten op deze unieke 
samenkomst van al wie bij de ambulante chirurgie in België is betrokken.

Dr. Kenneth Coenye
Voorzitter B.A.A.S.

Voorlopig programma 
Programme préliminaire

08.00 Registraties/Enregistrements
09.00 Aanvang congres / Début du congrès

Keynote lecture: Quelles avancées en France en chirurgie 
ambulatoire ?  
prof. dr. Corinne VONS, Présidente de l’Association Française de 
Chirurgie Ambulatoire

De “lean” reis van het CDZ in het AZ Sint Lucas 
mevr. Valerie VERHAEGHE, Lean Coördinator, AZ Sint Lucas, Gent

De ambulante chirurgie in Europa en in de wereld: de I.A.A.S. 
dr. Luc VAN OUTRYVE, erevoorzitter B.A.A.S. en penningmeester 
I.A.A.S.

Accreditatie, wie wordt er beter van? 
dr. Paul VERCRUYSSE,  anesthesiologie, Antwerpen

Titre professionnel “soins péri-opératoires”  
mme Myriam PIETROONS, St. Luc Bouge, AFISO

De stem van de patiënt in ambulante chirurgie 
mevr. Ilse WEEGHMANS, Vlaams Patiëntenplatform

Evolution de l’activité en hôpital de jour en Belgique :  
présentation des données les plus récentes  
mr. Mickaël DAUBIE, Conseiller général, Service des Soins de Santé, 
INAMI

Nouveautés en PONV (post-operative nausea and vomiting) 
dr. Jean-Luc DEMEERE, Clinique Saint Jean, Bruxelles

Nouveautés en anesthésie locorégionale  
prof. dr. Emmanuel GUNTZ, CHIREC Braine l’Alleud, ULB

Praktische informatie 
Information pratique
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