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NEUROMUSCULAIR REFERENTIECENTRUM
Het Neuromusculair referentiecentrum (NMRC) is een gespecialiseerd
centrum voor multidisciplinaire hulpverlening aan kinderen en volwassenen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte).
Zij kunnen bij ons terecht voor:
 gespecialiseerde medische diagnostiek en behandeling
 gespecialiseerd paramedisch behandelingsadvies
 coördinatie van hun medisch en paramedisch zorgpakket.
De doelgroep voor dit symposium zijn patiënten,
familie en professionelen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via
www.uzgent.be/nmrc-symposia
vóór 1/11/2019.
Niet-professionelen € 10
Professionelen € 25
<18 jaar: gratis
Accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie
happening20jaarnmrc@uzgent.be
09 332 01 85

BEREIKBAARHEID
Vlotte bereikbaarheid via de E40
en dichtbij de E17
Meer info: website 3Square
Rolstoelgebruikers kunnen bovengronds
parkeren. Niet-rolstoelgebruikers parkeren
ondergronds (niveau –2) en volgen nadien
ingang 122.

programma
VOORMIDDAG
9 uur

Verwelkoming
Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
Bart Thomas, coördinator NMRC -SBRC -CPRC

9.30 uur

Spierziekten bij kinderen: uitdagingen in de
toekomst,
prof. dr. Rudy Van Coster, kinderneuroloog

10. uur

Diagnostische odyssee van de spierziekten,
prof. dr. Jan De Bleecker, neuroloog

10.30 uur

Spinale musculaire atrofie: pathofysiologie vertalen
naar patiëntenzorg,
prof. dr. Nicolas Deconinck, (kinder)neuroloog

11 - 11.30 uur
11.30 uur

Pauze
Hoe helpt de longarts mij om beter te ademen en te
hoesten?,
prof. dr. Eric Derom, longarts

12 uur

Als de pomp het laat afweten - het hart bij 		
neuromusculaire aandoeningen,
prof. dr. Julie De Backer, cardiologe

12.30 uur:

Zit het in mijn genen?
Een moeilijke maar nuttige vraag!
prof. dr. Bert Callewaert, geneticus

13 - 14.30 uur Lunchpauze

NAMIDDAG
14.30 - 16.30 uur
		
		
		
		
		
16.30 - 18 uur		
18 uur		

4 patiënten met o.a. ALS (Amyotrofe laterale
sclerose), Duchenne spierdystrofie en SMA
(Spinomusculaire atrofie) of hun familie komen
aan het woord. De paramedici van het NMRC
gaan dieper in op hun verhaal en vertalen hun
noden naar adviezen.
Receptie en netwerking
Pogramma voor medewerkers

