BVAR SBAR SARB ORGANISEERT

SAVE THE DATE !!! 17 NOVEMBER 2017

Hands-on Workshops
WS 1 - Gebruik van Ultrasound in Anesthesie
WS 2 - De moeilijke luchtweg (incl kinderen)

NIEUW en niet te missen !
Het BVAR congres kent dit jaar een belangrijke aanpassing naar inhoud en formule.
Naast het traditioneel sterke wetenschappelijk programma dat nog steeds op
zaterdagochtend (18 november 2017) van start gaat zal voor het eerst de
mogelijkheid geboden worden om op vrijdagnamiddag en vrijdagavond (17
november 2017) vaardigheden aan te leren in workshops rond het gebruik van
ultrasound en rond het instrumenteren van de moeilijke luchtweg. Onder leiding
van topexperts zal U er de kans krijgen om zelf echografisch onderzoek uit te voeren
bij vrijwilligers, of er een waaier van technieken voor luchtwegbeveiliging aan te
leren op mannequins.

Ultrasound is niet
meer weg te
denken uit de
moderne
anesthesiologische
praktijk
Maar tekstboeken
volstaan niet om de
verschillende
technieken onder de
knie te krijgen.

Beide workshops worden tweemaal aangeboden op 17/11/2017
Van 14.30 tot 16.30 hr en van 17.00 tot 19.00 hr.
De plaatsen voor inschrijving zijn beperkt.
Locatie: The Square - Kunstberg, Ravenstein 2, 1000 Brussel.

ULTRASOUND IN ANESTHESIE

DE MOEILIJKE LUCHTWEG

Hands- on training is de
uitgelezen methode om
alle vereiste
vaardigheden aan te
leren en te vertalen in
een nog betere
patiëntenzorg
Nieuwe technieken,
instrumenten en
algoritmes voor
beveiliging van de
Luchtweg

Inhoud van het Programma:
A. Vascular Access met US
B. Long en Pleura
C. Maaginhoud - abdomen
D. Echocardiografie (FATE)
- Faculty : E Sloth (D), P

Vandeputte, S Bouchez, T
Pirotte, P Wyffels, W Stockman, B
Kuijpers, M Tacken

Inhoud van het Programma
A. Supraglottic Airway
B. Fiberoptic Intubation
C. Videolaryngoscopy
D. Front of Neck Access
E. Pediatric difficult airway
Faculty : S Morrison, N Najafi, C
Prégardien, S Maes, V Saldien, P
Pendeville, J Vandommele, K
Fonck, L Veeckman,

1

Een panel van experten
maakt u wegwijs in de
huidige state-of-the-art
en leert u deze
technieken toe te
passen

