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De dienst Cardiologie van het Ziekenhuis Oost-Limburg wil u van 
harte uitnodigen op haar jaarlijkse symposium, dat ook dit jaar weer 
zal plaatsvinden in de Euroscoop te Genk (C-Mine), op zaterdag 22 
april 2017.

In samenspraak en dankzij de medewerking van vertegenwoordigers 
uit verschillende huisartsenkringen, werd een boeiend programma 
samengesteld van onderwerpen die relevant zijn in uw dagelijkse 
huisartsenpraktijk.  Het doel van dit symposium is dan ook in de 
eerste plaats u een aantal praktische tips en richtlijnen mee te geven 
waar u als huisarts direct mee aan de slag kan in een aantal concrete 
probleem- of crisissituaties.

Zo  zullen we dieper ingaan op het probleem van syncope in al 
zijn facetten: bewustzijnsverlies bij het kind, de differentiatie tussen 
syncope en vallen bij de bejaarde,  syncope vanuit het oogpunt van 
de neuroloog, en -uiteraard- de cardioloog. Wat kan ik zelf doen als 
huisarts bij een patiënt met syncope en wanneer moet ik verwijzen?

Een ander courant probleem is de patiënt die zich bij u aandient 
met palpitaties. Terecht moet u als huisarts in bepaalde gevallen 
beducht zijn voor paroxysmale voorkamerfibrillatie.  We gaan tijdens 
het symposium dieper in op het gebruik van de FibriCheck app, een 
nieuwe tool die mogelijkheden biedt om bij uw patiënt via smartphone 
op een eenvoudige manier hartritmestoornissen te detecteren en op 
te volgen.

Tenslotte zullen we ook een aantal cardiale urgenties bespreken waar 
elke huisarts vroeg of laat mee te maken krijgt.  Correcte diagnostiek 
en prompt toepassen van de juiste handelingen en reflexen kunnen 
hierbij het verschil maken voor uw patiënt. 

Wij hopen u allen talrijk te mogen ontvangen, en wensen u een 
leerrijk symposium toe.

Dr. M. Vrolix, 
in samenwerking met de diensten Cardiologie  van het Ziekenhuis Maas en 
Kempen -Maaseik, het Maria Ziekenhuis – Overpelt en het AZ Vesalius - 
Tongeren.
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Ondergetekende (invullen in blokletters aub.)

Dr. / Dhr. / Mevr.  _________________________________________________________________________________

Functie: _________________________________________________________________________________________

Adres:_______________________________________ Postcode:__________Gemeente:________________________

T / GSM: _____________________________________E mail:_____________________________________________

 schrijft zich in voor het symposium Cardiologie op zaterdag 22 april 2017.

Datum:______________________ Handtekening:_______________________________________________________

Antwoordkaart Antwoorden vóór  
13 april 2017

Accreditering werd aangevraagd in rubriek 2 en 6 
Gratis toegang.

Programma
8u30-9u00 Ontvangst

9u00-9u10 Welkomstwoord

DEEL 1: SYNCOPE     
Moderatoren: Dr. B. Vanhauwaert & Dr. R. Jansen

9u10-9u30 Syncope bij het kind: niet altijd vasovagaal?
 Dr. D. Boshoff

9u30-10u00 Onbegrepen syncope: rol van de neuroloog
 Dr. R. Vangheluwe

10u00-10u20 Syncope en vallen bij de bejaarde:  perspectief van de geriater
 Prof. Dr.  J. Flamaing

10u20-10u30 Vermoeden van een aritmische syncope
 Therapeutische aanpak & socio- economische gevolgen   
 Standpunt van de elektrofysioloog                         
 Dr. H. Van Herendael 
                 
10u30-11u00 PAUZE

11u00-11u10 De Fibricheck-app:  remote monitoring bij uw patiënt met vermoeden  
 van VKF 
 Dhr. L. Grieten

DEEL 2: CARDIALE URGENTIES IN DE HUISARTSENPRAKTIJK     
Moderatoren: Dr. Y. Cruysberghs & Dr. W. Beenders

11u10-11u30 Plotse collaps bij een 68-jarige vrouw
 Dr. D. Geurts & Dr. D. Verhaert

11u30-11u50 Het acuut coronair syndroom:  update anno 2017
 Dr. A Schraepen & Dr. B. Ferdinande

11u50-12u10 Brady- en tachy-aritmieën: diagnostiek en therapeutische reflexen in de  
 HA-praktijk  
 Dr. B. Bemelmans & Dr. D. Nuyens

12u10-12u30 Acuut en chronisch hartfalen in de huisartsenpraktijk 
 Inzetten van hartfalen-care givers: een meerwaarde voor u als huisarts?  
 Dr. K. Dupont & Dr. M. Dupont

12u30 Slotwoord

Deze kaart aub vóór 13 april 2017 terugsturen
of mailen.

U kan de relevante informatie ook mailen naar 
hilde.gielen@zol.be. 
 
Één kaart per persoon gebruiken a.u.b.

Hartcentrum
Limburg

Locatie
Euroscoop Genk
www.euroscoop.be

C-mine 1, 3600 Genk

Euroscoop is gelegen vlakbij de E314.  
U neemt afrit 31 “Genk Centrum” en draait 
links richting Genk. Aan de 1ste lichten draait 
u rechtsaf. Vlak na het eerste rondpunt ziet u 
Euroscoop aan uw linkerkant.

Voor de parking: rij tot aan het volgende 
rond punt en sla hier linksaf.

Met het openbaar vervoer is de Euroscoop 
bereikbaar vanuit het station Genk via lijnen 
G3 en G8.

Inschrijving:
Ziekenhuis Oost-Limburg
Cardiologie - t.a.v. Hilde Gielen
Schiepse Bos 6
3600 Genk
T 089 32 71 00
F 089 32 79 18
hilde.gielen@zol.be


