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Een gewaarschuwd zorgverlener
is er twee waard

DEVELOP YOUR TALENT
Levenslang leren aan UHasselt



KLINISCHE CASUS

Een gezonde jonge vrouw is 38,5 weken ver in haar eerste probleemloos verlopen 
zwangerschap. Ze wordt ’s avonds opgenomen in de verloskamer voor observatie 
van onregelmatige contracties. Na een onrustige nacht blijkt ‘s ochtends haar 
baarmoederhals ongewijzigd t.o.v. opname: 1 cm dilatatie en 2 cm dik. De foetale 
harttonen waren steeds normaal. Na overleg tussen het koppel en de dienstdoende 
vroedvrouw wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis, met het advies zich terug te melden 
bij verergering van de klachten.

Na een 4-tal uur wordt ze met spontaan gebroken vliezen en in volle arbeid terug 
binnen gebracht per ambulance. Bij opname wordt vastgesteld dat ter hoogte van de 
vulva de stuit van de baby zichtbaar is en dat zich tussen de beentjes een uitgezakte lus 
van de navelstreng bevindt. De monitor toont een persisterende foetale bradycardie. 
De gynaecoloog van wacht is onmiddellijk ter plekke en besluit de baby op natuurlijke 
wijze te laten geboren worden. Met de gepaste handgrepen vindt 14 minuten na 
opname de bevalling plaats in aanwezigheid van de kinderarts. Deze gaat meteen 
over tot reanimatie van een bleke, atone baby zonder enig teken van reactie. De 
apgarscores na 1, 5 en 10 minuten bedragen respectievelijk 0, 2 en 7 ; de arteriële 
pH van het navelstrengbloed is 6.91.

De baby wordt opgenomen op de Neonatale Intensieve Zorgen afdeling, 
waar er meermaals  convulsies plaatsvinden, een intracerebrale bloeding wordt 
gediagnosticeerd evenals blijvende neurologische schade bij ontslag 3 maand na 
de geboorte. 



      Tijd                              Programma

Onthaal met koffie en registratie deelnemers

Opening congres
Prof. Dr. Wilfried Gyselaers – hoofddocent UHasselt

Broodjeslunch

10.00 uur

10.05 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

12.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

15.30 uur

09.30 uur     

Slotwoord

Einde studiedag

Workshops (mogelijkheid om 2 workshops naar keuze te volgen) 

Gedragscode omgaan met incidenten binnen de verloskunde
Dr. Marlies Eggermont, advocate, lector Arteveldehogeschool Gent

Workshop C: waarborgen van patiëntveiligheid 
Dr. Jochen Bergs – doctor-assistent UHASSELT

Dekkingsvoorwaarden van een BA-polis, het belang van communicatie 
Spreker van Medicusspecialist

Rechten en plichten van de zorgverlener t.o.v. het RIZIV 
Meester Tom De Gendt - Advocaat De Gendt Advocaten en praktijkassistent 

Het belang van audits, incidentenmeldingen en accreditatie binnen de verloskunde 
Dr. Annemie Vlayen – docent UHASSELT/ Expert Federal Public Service Health, 
Food Chain Safety and Environment

Workshop B: rechten en plichten van de patiënt: het belang van informed consent 
Dr. Sylvie Tack, advocate, praktijkassistente gezondheidsrecht UGent, 
gastprofessor UAntwerpen

Workshop A: verloop van een gerechtelijke procedure, inclusief de rol van de
gerechtsdeskundige
Dr. Leen Cardon, anesthesiste Jan Ypermanziekenhuis, gerechtsdeskundige
Meester Lore Gyselaers, advocaat strafrecht – Gevaco Advocaten  

Workshop D: het belang van een correct patiëntendossier in het kader van
een juridische procedure 
Mevr. Christine Demeyer – vroedvrouw - verzekeringsmakelaar CPS verzekeringen
Dr. Rene Heylen - anesthesist ZOL Genk  

Verloskunde in beweging IV:
een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard

Zaterdag 17 november 2018 van 10.00 – 15.30 uur
Universiteit Hasselt – Campus Hasselt – Oude Gevangenis



PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie: Universiteit Hasselt – Campus Hasselt
Datum: zaterdag 17/11/2018
Inschrijven via www.uhasselt.be/verloskundeinbeweging, enkel online
Inschrijvingsgeld bedraagt 150 EUR excl. btw
Assistenten in opleiding betalen 100 EUR excl. btw 
Inbegrepen zijn documentatiemap en catering
kmo-portefeuille mogelijk
Doelgroep: dit congres richt zich tot medici (gynaecologen, vroedvrouwen, pediaters 
en anesthesisten), advocaten, magistraten, verzekeraars, ziekenhuisdirecties, 
belangengroepen en administratie/overheid geboeid door het gezondheidsrecht 
specifiek toegepast op de verloskunde. 
Erkenningen: 
• RIZIV (Rubriek 6 Ethiek en Economie 4 CP). 
• Federale Raad voor de Vroedvrouwen (4u).
• De vorming is bij de OVB erkend voor 4 juridische punten. 

DOELGROEP
Dit congres richt zich tot medici (gynaecologen, vroedvrouwen, pediaters 
en anesthesisten), advocaten, magistraten, verzekeraars, ziekenhuisdirecties, 
belangengroepen en administratie/overheid geboeid door het gezondheidsrecht 
specifiek toegepast op de verloskunde.

CONTACT

PARTNERS MET STEUN VAN

www.uhasselt.be/see

SEE@uhasselt.be

+32 (0) 11 26 86 4

@UHasseltSEE

@UHasselt_SEE

@UHasselt


