
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
        Edegem 6/9/2017 
 
 
 
Beste collega’s NKO artsen en audiologen, 
 
 
 
We nodigen u van harte uit op de NVWPO najaarsvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 7 
oktober 2017 in het UZ Antwerpen. 
 
De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe wetenschappelijke inzichten verschenen rond de gevolgen en 
behandeling van eenzijdig gehoorverlies bij kinderen. Het leek ons dan ook een geschikt onderwerp 
om vanuit verschillende 
invalshoeken te benaderen. Tijdens het voormiddagprogramma zullen deze verschillende aspecten 
daarom uitgebreid aan bod komen. 
 
Voor het namiddagprogramma mogen we beroep doen op een multidisciplinair panel bestaande uit 
NKO artsen, een kinderarts en een infectioloog, voor een update rond de aanpak van halsabces bij 
kinderen. 
 
Een volledig en gedetailleerd overzicht van het programma vindt u hieronder. 
 
Om een vlotte organisatie van deze dag te verzekeren verzoeken we u om uw aanwezigheid per mail 
te bevestigen voor 1 oktober aan r.h.free@umcg.nl. 
Gelieve hierbij duidelijk te vermelden:  Naam + voornaam en of u wenst deel te nemen aan de lunch. 
 
Deelname is gratis voor NVWPO leden die het lidgeld voor 2017 betaald hebben en voor NKO 
assistenten in opleiding.  
Niet-leden en audiologen zijn van harte welkom na aanmelding en overschrijving van het 
inschrijvingsgeld (25 euro) op rekening nummer: 
 
ABN Amro – IBAN: NL26ABNA0511672861 - BIC: ABNANL2A 
Mededeling: Naam + voornaam en NVWPO symposium 7 oktober 2017. 
 
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen in Antwerpen. 
 
Namens het ganse NVWPO bestuur, 
 
 
Prof. dr. An Boudewyns     dr. R. H. Free 
Voorzitter NVWPO     secretaris NVWPO 

mailto:r.h.free@umcg.nl


 
Programma 
 
09.00-9.30.00: Ontvangst met koffie  
 
Ochtendprogramma: Unilaterale doofheid 
Moderatoren:  dr. H. Van Hoecke en prof. dr. I. Dhooge 
 
‘Unilaterale doofheid’ 
 
09.30-10.00:  Etiologie van aangeboren unilateraal gehoorverlies. Prof. Els De Leenheer, UZ Gent 
 
10.00-10.30 Unilateraal gehoorverlies bij kinderen met en zonder CI: functionele outcome. Prof. 

Astrid van Wieringen, KU Leuven 
 
10.30-11.00:  Auditieve rehabilitatie bij kinderen met eenzijdig gehoorverlies.  Prof. Ad Snik,  

RadboudUMC  
 
11.00-11.30: Koffie/thee 
 
11.30-12.00:  Unilateraal gehoorverlies bij unilaterale atresie en microtie. Dr Thomas Somers, St 

Augustinus Antwerpen 
 
12.00-12.30:  Cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid:  een systematische review van de 

literatuur naar CI bij eenzijdig dove kinderen. Dr Jeroen Peters/Dr Anne Wendrich, 
UMC Utrecht 

 
12.30-13.00:     Lange termijn resultaten van cochleaire implantatie bij postlinguale éénzijdige 

doofheid.’ Prof. dr. P. Van de Heyning en Prof. dr. G. Mertens, UZ Antwerpen. 
 
13.00:   Afsluiting ochtendprogramma en Lunch 
 
 
 
14.00- 15.30 u:  Namiddagprogramma: Ronde tafel gesprek “ halsabces bij kinderen” 
 
Moderator:      dr.  G. Halmos  UMC Groningen 
 
Panelleden:      prof. dr. O. Vanderveken, NKO UZA; dr. T. Boiy, pediatrie UZA; dr. H. Jansens 
(Ziekenhuishygiëne/microbiologie UZA), dr. Wouter Baetens, NKO VU Brussel. 
 
15.30- 15.45u:  Afsluiting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Praktisch 
 
Locatie: 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Auditorium Kinsbergen  
Route 12 
Adres:  Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, België 
 
 
 
Met de auto: 
 

Het UZA bevindt zich nabij de E19, maar is ook bereikbaar vanaf de A12. Hier vindt u de 

routebeschrijving. 

Het adres van het UZA is Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem. Opgelet, de parking van het UZA bereikt 

u via het rondpunt in de Drie Eikenstraat 655 in Edegem (GPS-coördinaten: 51.15500, 4.41220). 

Vanuit Gent (E17) 

Neem de derde afrit na de Kennedytunnel (E19 richting  Mechelen-Brussel).  Na de Craeybeckxtunnel 

op  de E19, neemt u dienstuitrit 6A en draait u rechts de Drie Eikenstraat op. 

Vanuit Luik of Eindhoven (E313) 

Volg de richting Gent (E17) en neem op de ring de aansluiting naar de E19 richting Mechelen-Brussel. 

Na de Craeybeckxtunnel op de E19, neemt u dienstuitrit 6A en draait u rechts de Drie Eikenstraat op. 

Vanuit Breda (E19) 

Neem op de Antwerpse ring de aansluiting naar de E19 richting Mechelen-Brussel. Na de 

Craeybeckxtunnel op de E19, neemt u dienstuitrit 6A en draait u rechts de Drie Eikenstraat op. 

Vanuit Antwerpen-Centrum 

Neem in Berchem, in aansluiting op de Generaal Lemanstraat, de snelweg E19 richting Mechelen-

Brussel. Na de Craeybeckxtunnel op de E19, neemt u dienstuitrit 6A en draait u rechts de Drie 

Eikenstraat op. 

Vanuit Brussel (E19) 

Na Kontich neemt u op de E19 dienstuitrit 6A naar het UZA. U kunt ook via afrit 7 (Kontich) via de 

Prins Boudewijnlaan en de Drie Eikenstraat naar het UZA rijden.  

http://www.uza.be/parking


Vanaf A12 Antwerpen-Boom 

Volg de zijbaan tot aan de Moerelei en sla linksaf naar de Krijgslaan. Aan het kruispunt met het 

Universiteitsplein neemt u rechts de Doornstraat. Sla linksaf ter hoogte van de Drie Eikenstraat. 

Vanaf de A12 Boom-Antwerpen 

Volg de zijbaan tot aan de Krijgslaan. Aan het kruispunt met het Universiteitsplein neemt u rechts de 

Doornstraat. Sla linksaf ter hoogte van de Drie Eikenstraat. 

 Parkeren:  

Betaalparking via Drie Eikenstraat 655 Edegem 
(GPS 51.15500, 4.41220) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


