UPDATE ACUTE INTOXICATIES
MEET THE EXPERTS
5de Lagelandensymposium Intoxicaties

UITNODIGING
Vrijdag 21 juni 2019
Het Pand, Onderbergen 1,
9000 Gent
Locatie
Congrescentrum Het Pand
Onderbergen 1, 9000 Gent, België
Tel. +32 (0)9 264 83 05
E-mail: pand@ugent.be

Bereikbaarheid
Met het openbaar vervoer:
Vanaf station Gent St-Pieters:
- tram 1 (om de 6 minuten), uitstappen aan
halte Korte Meer of halte Korenmarkt
- tram 2 (om de 6 à 8 minuten) uitstappen
halte Oude Houtlei.
Vanaf Gent Zuid:
- tram 4 (om de 7 à 8 minuten), uitstappen aan
halte Korenmarkt
- tram 2 (om de 6 à 8 minuten), uitstappen aan
halte Zonnestraat
Met de auto:
Volg de parkeerroute naar parking P7 SintMichiels (Sint-Michielsplein 8, 9000 Gent).
De parking bevindt zich op 50 meter van Het
Pand. Volg de uitgang Onderbergen. U komt
buiten in de Wilderoosstraat, recht tegenover
Het Pand.
Een alternatieve parking is P8 Ramen. Van
hieruit is het ongeveer 5 minuten te voet naar
Het Pand. Gelieve er rekening mee te houden
dat sinds 3 april 2017 het nieuwe
mobiliteitsplan in Gent van toepassing is.
Meer info over bereikbaarheid vindt u op de
contactpagina van ‘Het Pand’ (klik in de
linkerbovenhoek van de kaart op ‘grotere kaart
weergeven’ om google maps te openen en zo
een routebeschrijving op te vragen).

Inschrijving
Inschrijven kan enkel online via deze link tot
vrijdag 14 juni 2019. Gelieve alle gegevens bij
registratie in te vullen.
Het inschrijvingsgeld (inclusief lunch) bedraagt
€ 195, studenten en artsen-specialisten in
opleiding betalen € 75.
U kunt ook online betalen via creditcard, SEPA
of iDEAL. Indien gewenst kunt u het bedrag ook
overschrijven. Gelieve in dat geval enkel de
betaalinstructies onderaan vermeld op de
ontvangen factuur te gebruiken. Inschrijving is
pas definitief na ontvangst van de betaling.
Na inschrijving wordt het toegangsticket per
mail verstuurd. Bewaar dat ticket op uw
smartphone of druk het af en breng het mee
naar het symposium.
Hoofdsponsor: Heymans Stichting
Organisatie onder auspiciën van: Belgian
Society of Physiology and Pharmacology,
Toxicological Society of Belgium and
Luxembourg, Nederlandse Vereniging voor
Interne Acute Geneeskunde, Nederlandse
Vereniging voor Intensive Care, Nederlandse
Vereniging voor Klinische Farmacologie &
Biofarmacie – Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers.
Met dank aan:

Sinds 2011 vindt het Lage Landensymposium Intoxicaties tweejaarlijks
plaats. We stellen u dan ook graag het programma voor van het vijfde
symposium ‘Update acute intoxicaties’.
De nadruk ligt opnieuw op de probleemgeoriënteerde nascholing in acute
klinische toxicologie. Het programma richt zich dan ook voornamelijk
tot artsen, ziekenhuisapothekers en hulpverleners die betrokken zijn bij
de opvang en behandeling van patiënten met acute intoxicaties. Naast
de praktische aanpak hebben we ook aandacht voor enkele nieuwe
ontwikkelingen in de behandelingsmodaliteiten. We deden opnieuw een
beroep op internationale experten, wat voor een boeiende en leerrijke
kruisbestuiving moet zorgen.
De opleiding vindt plaats in het historische kader van Het Pand, een
voormalig Dominicanenklooster in het centrum van Gent.
We kijken ernaar uit u die dag te mogen verwelkomen.
Peter De Paepe, UZ Gent
Kees Kramers, Radboudumc en CWZ Nijmegen
Frank Jansman, Deventer Ziekenhuis Universiteit Groningen

Programma
9 uur

| Registratie en koffie

9.30 uur | Verwelkoming
Voorzitters: Frank Jansman en Walter Buylaert
9.45 uur | Advanced life support en intoxicaties
		 Peter De Paepe, UZ Gent

10.20 uur | Toxisch respiratoir falen
		
Dylan de Lange, NVIC, UMC Utrecht

10.55 uur | Toxicologische analyse bij intoxicaties: de basis
		 Alain Verstraete, UZ Gent
		 Frank Jansman, Deventer Ziekenhuis

11.30 uur | Opiatencrisis in Europa?
		
Kees Kramers, Radboudumc en CWZ, Nijmegen

12.05 uur | Lunch
Voorzitters: Kees Kramers en Peter De Paepe
13.15 uur | Toxiciteit van huishoudproducten
		 Geert Verstegen, Belgisch Antigifcentrum, Brussel
		 Antoinette Van Riel, NVIC, UMC Utrecht

14 uur

| Hypersusceptibility to drugs: why some people are poisoned

		
Robin Ferner, Institute of Clinical Sciences, University of Birmingham, Birmingham

14.40 uur | Novel psychoactive substances
		 David Wood, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust and King’s Health 		
		 Partners, London

15.20 uur | Koffie
16 uur | Keynote lecture: Modern murder, manslaughter,
		 and medicines
		 Robin Ferner, Institute of Clinical Sciences, University of Birmingham, Birmingham

16.40 uur | Einde

Accreditering
Accreditering wordt aangevraagd voor artsen en ziekenhuisapothekers uit België.
Voor Nederland wordt accreditering aangevraagd voor internisten (NIV),
intensivisten (NVIC), ziekenhuisapothekers (NVZA) en SEH artsen (NVSHA).
Gelieve bij de onlineregistratie aan te duiden welke accreditering u wenst en/of u
bijkomend een deelnameattest wenst.

Secretariaat
Danielle Woods
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen
(ingang 36, 3e verdiep)
Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, Belgie
Tel. +32(0)9 332 33 74
E-mail: Danielle.Woods@UGent.be

