SYMPOSIUM WVTV 2016

Georganiseerd door de
Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen

Vrijdag 9 december 2016
Gent Meeting Center,
Holiday Inn Express, Gent
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ORGANISEREND COMITÉ
WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING TRANSFUSIE VLAANDEREN (VZW)
Antwerpsesteenweg 639
B-9040 St-Amandsberg Gent
E-mail: wvtv@hotmail.com
Web: www.wvtv.be

WELKOM

Beste Collega’s,
Beste leden van de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen,
Beste vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen of andere – personen, met
interesses in de transfusiegeneeskunde.

CONGRESORGANISATOR
MEDICONGRESS
Noorwegenstraat 49
B-9940 Evergem
Tel:
+32 9 218 85 85
Fax: +32 9 344 40 10
E-mail: wvtv@medicongress.com
Web: www.medicongress.com

Dit heeft andermaal plaats in het vertrouwde Gent Meeting Center van het Holiday Inn
Express hotel, gelegen aan de E 17 (afrit 9) nabij de wisselaar E 17/ E 40.
Het programma bevat boeiende onderwerpen, zowel klinisch als technisch en
organisatorisch en zelfs toekomstgericht.
De aanpak bij hereditaire hemochromatosen is een mooi voorbeeld.
Posters horen er ook weer bij, derhalve deze oproep om jullie abstracts zeker in te
dienen!

LOCATIE
GENT MEETING CENTER - HOLIDAY INN EXPRESS
Akkerhage 2
B-9000 Gent
Tel:
+32 9 222 58 85
Fax: +32 9 221 29 67
Web: www.gentmeetingcenter.be
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We organiseren, conform onze missie en doelstellingen, dit jaar terug een volledig
Dagsymposium.

www.wvtv.be

De vereniging bereikt haar 20-jarig bestaan in 2017: we willen graag met jullie
bedenken wat in dat speciale jaar op stapel kan gezet worden!
Vriendelijke groet
Het WVTV bestuur

www.wvtv.be

5

PROGRAMMA
08.30		

REGISTRATIE
Ontvangst & Registratie

REGISTRATIEGELDEN
Tot 31/10/2016
€ 50,00		
€ 75,00		

Vanaf 01/11/2016
€ 60,00
€ 85,00

09.30		
Welkom
		Het WVTV-Bestuur

Lid WVTV
Niet-Lid WVTV

09.40
Transfusiereacties: Een klinische en een immuunlaboratorium 		
		benadering
		Prof. dr. Luc Noens, UGent, België & Dr. apr. Valerie Pede, Rode 		
		
Kruis Vlaanderen, België

De toegang tot de wetenschappelijke sessies en de tentoonstelling evenals de koffiepauzes
en de lunch zijn inbegrepen in de registratie.

10.30
		

Antistoffen tegen hoogfrequente antigenen (HFA) en 			
voorstelling van een casus met Bombay bloedgroep
Dr. Anne Vanhonsebrouck, Apr. Annelies Fraeyman, Rode Kruis 		
		Vlaanderen, België
11.10 		
Koffiepauze met bezoek aan exhibitie en posters
		
11.30
Hemochromatose: De rol van aderlating en bloeddonatie in de 		
		
behandeling en opvolging
		Prof. dr. David Cassiman, UZ Leuven, België
Hemochromatose en bloeddonatie: Van wetenschappelijke 		
		
evidentie tot wetgeving
		Prof. dr. Veerle Compernolle, Rode Kruis Vlaanderen, België
		Geselecteerde orale presentaties:
12.10		
		
		

Can umbilical cord blood analysis predict significant 			
hyperbilirubinemia in the first week of life?
Bart Peeters, UZ Leuven, België

12.20		
		

Daratumumab: blessing for the patient, but hell for the clinical lab
Catharina van der Heijden, ZNA Middelheim

12.30 		

Lunch met bezoek aan exhibitie en posters

Registreren is enkel mogelijk via www.wvtv.be en www.medicongress.com. U ontvangt een
automatische bevestiging van uw inschrijving. Indien u deze niet ontvangt, is uw registratie niet
succesvol gebeurd. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u eveneens een finale bevestiging
per e-mail.

BETALING
Betaling is enkel mogelijk online via kredietkaart of via overschrijving. Registratie is noodzakelijk
vooraleer u de overschrijving maakt.
Bankdetails
Bankaccount: congress fees
IBAN: BE25 1239 9370 1782
BIC: CTBKBEBX
Bank: BEOBANK
Bank adres: Waterloobaan 16, 1000 Brussel
ANNULEREN
Deelnemers die hun inschrijving wensen te annuleren kunnen dit doen tot 15 oktober en
ontvangen een teruggave van 50% van de betaalde registratiegelden. Bij annulering na 15
oktober wordt het registratiegeld niet terugbetaald. Alle annuleringen moeten schriftelijk
worden doorgegeven.

14.00
Gekweekte rode bloed cellen voor transfusie, state of the art
		Dr. Emile Van den Akker, Sanquin Bloedvoorziening, Nederland
14.40
Technologieën voor bloedplaatjesproductie in vitro; de mijlpalen en
		de hinderpalen
Dr. Hendrik Feys, Rode Kruis Vlaanderen, België
15.20 		
Rampen: Impact op het bloedverbruik
		
Prof. dr. Veerle Compernolle, Rode Kruis Vlaanderen, België
		
15.45
Posterprijs & Slotwoord

6

www.wvtv.be

www.wvtv.be

7

SPONSORS

ALGEMENE INFORMATIE
LOCATIE
Gent Meeting Center - Holiday Inn Express
Akkerhage 2
B-9000 Gent
Website: www.gentmeetingcenter.be
BEREIKBAARHEID
Vanuit Brussel (E40)
Volg E40 richting GENT-OOSTENDE. Aan de verkeerswisselaar E17-E40 in ZWIJNAARDE, volg
E17 richting ANTWERPEN. Blijf rechts. Na 500m neemt u de eerste afrit nr. 9 H-UZ Gent (niet
Gent-Centrum nemen). Aan de verkeerslichten rij links en na 100m rechts de parking op.
Vanuit Oostende (E40)
Volg E40 richting BRUSSEL. Aan de verkeerswisselaar E17-E40 in ZWIJNAARDE, volg E17
richting ANTWERPEN. Na 500m neemt u de eerste afrit nr. 9 H-UZ Gent (niet Gent-Centrum
nemen). Aan de verkeerslichten rij links en na 100m rechts de parking op.
Vanuit Kortrijk/Frankrijk (E17)
Volg richting H-UZ Gent, neem afrit nr. 9 H-UZ Gent (niet Gent-Centrum nemen). Aan de
verkeerslichten rij links en na 100m rechts de parking op. Komende van Antwerpen/Nederland
(E17). Volg de E17 richting GENT, blijf op het rijvak richting OOSTENDE, (niet Gent-Centrum
nemen) en neem afrit nr. 9 H-UZ Gent. Rij links en volg richting R4 ZELZATE. Over de brug ziet
u het hotel aan de rechterzijde.
TAAL
Alle voordrachten worden in het Nederlands gegeven.
ACCREDITERING
Een aanvraag voor accreditering is ingediend door de organisatoren. Alle deelnemers
ontvangen een certificaat van aanwezigheid via e-mail na afloop van het symposium.
TENTOONSTELLING
Tijdens het symposium vindt een tentoonstelling, met focus op technisch materiaal en
geneesmiddelen, plaats in de ruimte waar ook lunch en koffie wordt geserveerd.
AANSPRAKELIJKHEID
Noch de organisatoren, noch de WVTV kunnen aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke
of materiële schade en/of verlies of ongevallen van welke aard ook, opgelopen tijdens het
symposium.
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Medicongress - congresses@medicongress.com

www.wvtv.be

