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Prof. dr. Admir Hadzic, anesthesist: “De wetenschap van de anesthesie
is de afgelopen tien jaar substantieel veranderd. Deze verandering en de
vooruitgang zijn weerspiegeld in deze nieuwe editie van het boek.”

Foto (v.l.n.r.): Prof. dr. Admir Hadzic en dr. Catherine Vandepitte
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Anesthesie

ZOL IN DE SPOTLIGHTS MET DE NIEUWE EDITIE VAN
MEDISCH TEKSTBOEK OVER LOCO-REGIONALE
ANESTHESIE EN ACUUT PIJNMANAGEMENT
The New York School of Regional Anesthesia Europe (NYSORA),
gevestigd in het ZOL, publiceerde zopas de tweede editie van het
medisch tekstboek dat wereldwijd geldt als de gouden standaard
voor loco-regionale anesthesie en acuut pijnmanagement. Dit
boek bevestigt de positie van het ZOL als toonaangevend trainingscentrum voor regionale anesthesie en acute pijnprocedures
in België en wereldwijd.

De eerste editie werd vertaald in een tiental talen en meer dan 30.000
exemplaren werden verkocht. Het boek werd ook opgenomen in het
elektronisch portfolio van de uitgeverij en behoort daar tot de meest
gedownloade titels.
Prof. dr. Admir Hadzic: “De wetenschap van de anesthesie is de afgelopen tien jaar substantieel veranderd. De procedures zijn aangepast,
de technologie, de medicatie, de protocols, de algoritmes… Deze verandering en de vooruitgang zijn weerspiegeld in deze nieuwe editie.”

V.l.n.r. . Prof. dr. A. Hadzic, dr. C. Bouts en dr. C. Vandepitte.

V.l.n.r. Prof. dr. A. Hadzic, dr. S. Louage, dr. D. Dylst, dr. S. Van Boxstael en
dr. B. Byloos

De hoofdstukken in ‘Hadzic’s textbook of regional anesthesia and
acute pain management’ werden geschreven door wereldautoriteiten op het vlak van loco-regionale anesthesie en acuut pijnmanagement. Ook verschillende stafleden anesthesie en chirurgie uit het
ZOL leverden hun bijdrage. Het boek is opgedragen aan ZOL-arts
dr. Steven Dewaele (1973-2016), van wie ook een artikel in het
boek opgenomen is.

“De eerste editie werd een gouden standaard voor het specialisme
in die tijd. Nu willen we nog een stap verder gaan. Onze ambitie met
deze nieuwe editie is om de kennis uit te breiden naar alles wat het
specialisme omgeeft en hierbij de meest prominente leiders wereldwijd te includeren, de autoriteiten wat betreft regionale anesthesie en
acuut pijnmanagement.”

Het tekstboek werd samengesteld door prof. dr. Admir Hadzic en
co-editor dr. Catherine Vandepitte, die in 2015 het Centre for Research and Enhanced Recovery after Orthopedic Surgery oprichtten
in het ZOL. CREER werd erkend als centre of excellence, er werden grote studies opgezet en anesthesisten komen wereldwijd voor
trainingen in loco-regionale anesthesie. Ook de tevredenheid van
patiënten die een orthopedische ingreep ondergaan in het ZOL,
stijgt verder sinds de implementatie van de vernieuwde technieken
en protocols. Loco-regionale anesthesie zorgt immers voor betere
pijnbestrijding, meer comfort en een significant snellere revalidatie.
De uitgever van het tekstboek is MC Graw Hill Education, een van
de grootste en meest prominente Amerikaanse uitgeverijen voor
medische tekstboeken. Het boek wordt gebruikt voor de opleiding
van artsen: anesthesiologen, pijnspecialisten, chirurgen maar ook
verpleegkundigen. Kortom iedereen die geïnteresseerd is in locoregionale anesthesie en acuut pijnmanagement.

Ook interessant: het tekstboek bevat meer dan 500 originele anatomische
dissecties en illustraties. NYSORA heeft sinds de publicatie van de eerste
editie een fulltime illustrator ingehuurd, Mr. Vali Lancea, die samen met het
team van dr. Admir Hadzic en dr. Catherine Vandepitte, een uitgebreide
reeks volledig nieuwe illustraties ontwikkelde. “Ze zijn bijzonder
interessant omdat de ‘Netter-anatomie’, het boek met anatomische
tekeningen dat velen kennen, niet aangepast is aan dit specifieke domein
van anatomie. Met deze nieuwe publicatie werd de regionale anesthesieanatomie ontwikkeld.”
Prof. dr. Admir Hadzic: “In feite hebben wij, met het herdefiniëren
van de loco-regionale anesthesie in New York en nu in Genk, hetzelfde
gedaan als Vesalius destijds toen hij de moderne anatomie in kaart
bracht. Dit is een nieuwe twist in het verhaal. In de 16de eeuw stond
België in de spotlights met Vesalius. Nu met Genk en ZOL, met de
nieuwe editie van NYSORA’s tekstboek, geschreven door ZOL’s locoregionale specialisten Hadzic en Vandepitte. De functionele locoregionale anesthesie en anatomie zijn herboren.”
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