
U wordt van harte uitgenodigd op de postgraduaat meeting anesthesie 

  
& GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus    

Back to the future obstetric anesthesia
Woensdag 9 december 2015 om 18.30 uur.

Als toonaangevend obstetrisch centrum kan de dienst  
anesthesie GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus 
niet achterblijven in een jaar vol interessante symposia 
over obstetrische anesthesie. Na het wintersymposium 
in Leuven en de postgraduaat lezingen in Antwerpen en 
Aalst, mogen wij het jaar afsluiten. 

Enerzijds is er de moderne trend in het de-medicaliseren 
van bepaalde zorgprocessen, die ook in de obstetrie op-
gang maakt.  Snel ontslag na keizersnede en het hierbij 
nastreven van de geborgenheid van een zo natuurlijk  
mogelijke bevalling, zijn daar voorbeelden van.  
Anderzijds is het nuttig de obstetrische anesthesieprak-
tijk in Vlaanderen in kaart te brengen en na te gaan hoe 
die het laatste decennium is geëvolueerd.  

De rol die de provincie Antwerpen heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van de moderne obstetrische anesthesie-
praktijkvoering, blijkt daarbij een interessant verhaal.  
Hiermee waarderen wij professor Vercauteren als jaren-
lang overkoepelend stagemeester anesthesie UA.

In samenwerking met  Accreditering werd aangevraagd

Programma

18.30 uur Ontvangst met hapjes

19 uur Cesarean section in  2015;  evolution to fast 
 track surgery?
 Prof. dr. Dan Benhamou
 Service d’Anesthésie-Reanimation Chirurgicale,  
 Hôpitaux Universitaires Paris-Sud, Hopital de Bicêtre

19.30 uur The natural caesarean-outcome of a multidisciplinary 
 interaction on a family  centered approach.
 Prof. dr. Felicity Plaat, Ms. Jenny Smith
 Department of anaesthesia, Queen Charlotte’s  
 and Chelsea Hospital, London UK

20.10 uur Survey obstetric anesthesia in Flanders.  
 Evolution over 10 years.
 Dr. P. Van Houwe
 Dienst anesthesie GZA Ziekenhuizen campus  
 Sint-Augustinus, Antwerpen

20.30 uur Flanders (or should we say Antwerp?) as pioneer 
 of modern OB anesthesia development.
 Prof. dr. Em. M. Vercauteren
 Dienst anesthesie Universitair Ziekenhuis, Antwerpen

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 25 november 2015 
via e-mail nancy.belmans@gza.be (secretariaat anesthesie)  

of op telefoonnummer + 32 3 443 36 13

Auditorium campus Sint-Augustinus (volg route 221, kelderverdieping)
GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24 - 2610 Wilrijk.


