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Beleid bij arbeid en bevalling

Bijkomende informatie

www.zol.be

� Patricia Jarkowski
Secretarieel medewerker
T 089 32 75 24
E-mail: patricia.jarkowski@zol.be

Vrijdag 15 januari 2010
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� Campus Sint-Jan
� Campus Sint-Barbara
� Campus André Dumont
Schiepse Bos 6		 Bessemerstraat 478		 Stalenstraat 2
B 3600 Genk		 B 3620 Lanaken		 B 3600 Genk
Ziekenhuis Oost-Limburg | Symosium: Beleid bij arbeid en bevalling | inhoudsverantwoordelijke Dr. W. Gyselaers

Symposium
Dankzij verbeterde perinatale zorg en gerichte interventies
bij pathologische zwangerschappen is de huidige maternale
en perinatale sterfte gedaald tot ongekende laagtes. De
laatste decennia wordt echter een toename vastgesteld
van medische interventies bij laag-risico zwangerschappen,
zonder noemenswaardige impact op de perinatale uitkomst.
Deze dualiteit plaatst de moderne vroedvrouw en obstetricus voor een dilemma: wat is nu anno 2010 het meest
aangewezen beleid bij arbeid en bevalling om een zo optimaal mogelijke uitkomst voor moeder en kind te verzekeren
zonder toename van medicolegale implicaties? Wat is nu een
correct obstetrisch interventiebeleid? Wat zijn nu de werkelijke resultaten van “active management of labour”? Wat is
“pro-active support of labour”?
Deze en andere vragen worden besproken in wisselwerking
met internationale experts in drie interactieve discussie-sessies en een avondsymposium in Genk op vrijdag 15 januari
2010.
Deze organisatie kadert in de officiële opening van het
nieuwe verloskwartier in het Ziekenhuis Oost Limburg.
Het volledige programma staat open voor vroedvrouwen én
gynaecologen.
De drie simultane discussie-sessies – 2 Engelstalige en 1 Nederlandstalige - behandelen de topics “beleid bij arbeid en
bevalling” en “organisatie en audit van verloskundige zorg”.
Deze sessies worden geleid door alomgekende autoriteiten
in het vak :
- Dr. Michael Robson, diensthoofd verloskunde van
de National Maternity Hospital in Dublin, Ierland, de
bakermat van het Active Management.
- Dr. Paul J.M. Reuwer, gynaecoloog in het Elisabethziekenhuis in Tilburg, Nederland, auteur van het boek
“Pro-active support of labour”.
Na de workshops en vóór het symposium is er tevens mogelijkheid tot bezoek van het nieuwe verloskwartier in het ZOL.
We hopen U in grote getale te mogen begroeten in Genk en
heten U alvast van harte welkom.

Willem Ombelet
Wilfried Gyselaers
Diensthoofd 	Verantwoordelijke
Gynaecologie-Verloskunde	Verloskunde

Namiddagprogramma

Avondprogramma

Locatie: Ziekenhuis Oost Limburg

Locatie: Residentie Stiemerheide (Golfhotel)

13:30 Ontvangst en koffie

18:30 Ontvangst en koffie

14:00 Aanvang van de 3 simultane interactieve
discussiesessies

18:50 Welkomswoord
W. Ombelet / H. Vandeput

1° sessie:

19:00 Situering van Vlaamse perinatologie binnen Europa
G. Martens / SPE

Diagnose van arbeid, pro-actief en actief Beleid (Nl)
Chair: Dr. Paul Reuwer,
Elisabethziekenhuis in Tilburg

19:20 Perinatologie: zoektocht naar de balans tussen
hoog-risico en laag-risico beleid
W. Gyselaers

2° sessie:

19:40 Active management of labour: practice and
clinical results
M. Robson

Preparation of Labour, Diagnosis of Labour and Active
Management of Labour (Eng)
Chair: Midwife staff,
National Maternity Hospital Dublin, Ierland

3° sessie:

20:20 Pro-active support of labour in clinical practice
P. Reuwer
21:00 Slotwoord
E. de Jonge

Labour ward audit and organization of
the labour ward (Eng)
Chair: Dr. Michael Robson,
National Maternity Hospital Dublin, Ierland

21:10 Borrel

Inschrijving is verplicht!
Er kan slechts voor 1 sessie ingeschreven worden.
Prijs: 10 € - vroedvrouwen / assistenten
20 € - gynaecologen

Inschrijving is verplicht!
Het avondsymposium is gratis en kan eventueel wel
gecombineerd worden met de inschrijving voor
een discussiesessies.

Antwoordkaart
Schrijft in: (invullen in blokletters)

□ Gynaecoloog
□ Arts-Assistent
□ Vroedvrouw

Naam
Adres
Tel/GSM
Email
en opteert voor:
Discussiesessie

□ Diagnose van arbeid, pro-actief en actief beleid (Nl)
of

□ Preparation of Labour, Diagnosis of Labour and
Active Management of Labour (Eng)

of

□

Labour ward audit and organization of the labour
ward (Eng)

Aangezien de discussiesessies simultaan doorgaan kan er
slechts voor 1 sessie geopteerd worden.
Om optimale interactiviteit en kwaliteit te voorzien is het
aantal deelnemers per sessie gelimiteerd.

16:00 – 18:00 Mogelijkheid tot bezoek aan het nieuwe
verloskwartier in het ZOL

Na inschrijving ontvangt u onmiddellijk de instructies tot
betaling. De plaatsen zullen worden toegekend volgens de
overschrijvingsdatum van het inschrijvingsgeld.

Praktische informatie

Praktische informatie

De discussiesessies gaan door in het ZOL Campus St.-Jan,
Schiepse Bos 6, 3600 Genk.

Het avondsymposium gaat door in Residentie Stiemerheide
(Golfhotel), Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk.

Voor een gedetailleerde routebeschrijving, surf naar:
http://www.zol.be/algemeen/algemeen.asp?id=226

Voor een gedetailleerde routebeschrijving, surf naar:
http://www.stiemerheide.be

Accreditering werd aangevraagd.

Accreditering werd aangevraagd.

Avondsymposium
De toegang tot het symposium is gratis mits voorafgaandelijke inschrijving.

