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INHOUD

·  incidentie van pijn op spoed 
 dr. A. Bauters 
 resident anesthesie intensieve zorg UZ Gent

·  pre hospitaal en spoedzorg in  
Vlaanderen en Nederland: verleden, 
heden en toekomst

 debat o.l.v. dhr .E. Lambrecht
 dhr. T. Dobbelaere
 ambulanceverpleegkundige RAV Bergen op Zoom 

docent Nederlandse ambulance academie
 dhr. D. Vandenboer
 ambulanceverpleegkundige brandweer Zaventem 

spoedgevallen AZ St Trudo

·  aanpak trauma vanuit een 
verpleegkundig perspectief 

 mevr. L. Deman 
 spoedgevallen verpleegkundige UZA

·  brandwonden
 pre hospitaalzorg
 dhr. T. Dobbelaere 
 ambulanceverpleegkundige RAV Bergen op Zoom
 spoedgevallen en acute fase 
 dhr. E. Lambrecht
 brandwondencentrum UZ Gent

·  vasculaire urgenties op spoedgevallen 
 prof. dr. I. Van Herzeele 
 staflid thoracale en  vasculaire heelkunde UZ Gent

·  seksuele agressie
 prof. dr. P. Calle
 spoedgevallen AZ Maria Middelares Gent

·  de toekomst van traumacentra in België
 prof. dr. P. Depaepe
 diensthoofd spoedgevallen UZ Gent

Datum
dinsdag 27 november 2018 
van 9 tot 16.30 u.

Doelgroep
Verpleegkundigen werkzaam op spoedgevallen 
of met bijzondere interesse in de zorg voor de 
patiënt op spoedgevallen.

Kostprijs
€ 90 (inclusief digitale syllabus, koffie en lunch)

Inschrijving
Je kan tot 19 november inschrijven via 
www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging 
en een factuur. De factuur geldt als 
inschrijvingsbewijs.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord 
met de inschrijvings-, annulerings- en 
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de 
website.

Attest
Je ontvangt na deelname een 
aanwezigheidsattest.

Annulering
Gelieve per e-mail te annuleren als je niet 
aanwezig kunt zijn.
heidi.descheemaecker@vives.be
De organisatie kan beslissen de opleiding 
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende 
inschrijvingen.

WAT?
Werk je als verpleegkundige op spoedgevallen of heb je een bijzondere interesse voor
de zorg voor deze patiëntengroep? 
Deze permanente vorming biedt je een interessante bijscholing.


