14 oktober 2017

Uitnodiging
Symposium multidisciplinaire schisisbehandeling

Programma
08:20 Ontvangst en verwelkoming
09:00 Prenatale detectie van palato-cheiloschisis
Dr. Philip Loquet
09:15 Genetische aspecten van schisis
Dr. Jenneke van den Ende
09:30 Gehoorverlies bij kinderen met schisis: diagnose & behandeling
Prof. dr. An Boudewyns
09:45 18 jaar multidisciplinaire schisisbehandeling
Antwerps schisisteam
Prof. dr. Nasser Nadjmi
De multidisciplinaire aanpak van zeldzame craniofaciale
congenitale aandoeningen in de praktijk
Dr. Herman Jr. Vercruysse
10:15 Schisis en spraak: een lastige combinatie
Prof. dr. Marc De Bodt
10:30 Craniosynostosis
Dr. Mania De Praeter
10:45 Pauze

Geachte collega’s,

11:15

Opvolging door de kinderarts van kinderen met schisis
Dr. Tine Boiy
PICU na maxillofaciale of neuro-chirurgie
Dr. Els Duval
11:45 Tandheelkundige opvolging van schisispatiënten
Lth. Luc Bensch
12:00 Het verloop van de orthodontische behandeling bij
schisispatiënten
Orthodontiste Sofie Nuttens
12:15 Tegemoetkomingen en voorzieningen voor kinderen met schisis
Sigrid Blanckaert
12:30 Lezingen oudervereniging/patiënt
Jet Vermeylen-Nuyts
Michel Vyncke
Alison Korankye Broni
13:00 Ruimte voor discussie
13:15 Lunch

zaterdag

14/10

Een multidisciplinaire aanpak is essentieel in de behandeling van kinderen met aangeboren
gelaatsafwijkingen. Een “patient centered approach” moet aan de basis liggen van de behandelingsstrategie die gebaseerd is op een ‘state of the art’ behandelplan.
Het ultieme doel van ons team is ervoor zorgen dat schisiskinderen op de leeftijd van 5-6 jaar
(voor aanvang van het eerste studiejaar) een normale spraak- en taalontwikkeling, een aanvaardbare gelaatsesthetiek en een normale faciale groei hebben en daarnaast alle primaire operatieve
stappen al doorlopen hebben.
Met groot genoegen stellen we onze multidisciplinaire aanpak van de voorbije 18 jaar voor met
ook de resultaten van deze ambitieuze doelstelling.
Alle disciplines, betrokken bij de zorg voor schisiskinderen, komen uitgebreid aan het woord.
Verder zullen ook de meest recente ontwikkelingen, inclusief robotchirurgie aan bod komen.

Praktisch
Locatie

Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen
Meer info
Secretariaat MKA, 03 821 34 47 of MKA@uza.be
of via Kim Verhaegen, kim.verhaegen@uza.be
Inschrijven
Graag inschijven via www.uza.be/activiteit/symposiummultidisciplinaire-schisisbehandeling vóór 02/10/2017.
Deelname kost €125 (inclusief lunch).
Accreditering Accreditering voor artsen en tandartsen aangevraagd.
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