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Faculty 

Dr. Carien Beurskens II Fysiotherapeute — Mimetherapeute II Dienst voor Fysiotherapie 
— Universitair Medisch Centrum Radboud II Nijmegen, Nederland 

Mevr. Liesbet Desmet II Logopediste — Mimetherapeute II Dienst voor Neus-, Keel- en 
Oorziekten & Hoofd- en Halschirurgie — European Institute for ORL-HNS — AZ Sint-
Augustinus II Wilrijk, Antwerpen, België 

Dr. Koen Ingels II NKO-arts — Gecertificeerd plastisch aangezichtschirurg II Dienst voor 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde — Universitair Medisch Centrum Radboud II Nijmegen, 
Nederland 

Dr. Katrine Sauer II Arts fysische revalidatie II Dienst voor Fysische Geneeskunde — AZ 
Sint-Augustinus II Wilrijk, Antwerpen, België 

Prof. Dr. Erwin Offeciers II NKO-arts II Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten & Hoofd- 
en Halschirurgie — European Institute for ORL-HNS — AZ Sint-Augustinus II Wilrijk, 
Antwerpen, België 

Prof. Dr. Thomas Somers II NKO-arts II Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten & Hoofd- 
en Halschirurgie — European Institute for ORL-HNS — AZ Sint-Augustinus II Wilrijk, 
Antwerpen, België 

Dr. Joost van Dinther II NKO-arts II Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten & Hoofd- en 
Halschirurgie — European Institute for ORL-HNS — AZ Sint-Augustinus II Wilrijk, 
Antwerpen, België 

Samenwerking 

Dit symposium komt tot stand door samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor 
Logopedisten en het European Institute for ORL-HNS. De organisatoren zijn: Mevr. Liesbet 
Desmet, Dr. Youri Maryn, Dr. Erwin Offeciers, Dr. Thomas Somers en Dr. Joost Van Dinther. 



Multidisciplinair 
beleid bij perifere 

aangezichtsverlamming 

Personen met een paralyse/parese van 
de nervus facialis komen bij de huisarts, 
de NKO-arts, de neuroloog, de fysisch 
geneesheer, de logopedist, de kinesist, … of niet? Dit symposium heeft 
tot doel om hier een antwoord op te geven en om het interdisciplinair beleid 
bij personen met een perifere aangezichtsverlamming transparanter te maken. 
De lezingen in de voormiddag bieden onder meer antwoord op de volgende vragen. 
Wat zijn huidige aanbevelingen in de acute interventie? Wanneer moet een patiënt 
worden doorverwezen naar een gespecialiseerd team? Wat is een indicatie voor en de 
waarde van elektrodiagnostiek? Hoe brengt men de ernst van de verlamming het best in 
kaart? Wat houdt mimetherapie in en welke resultaten kan men verwachten in de 
verschillende stadia van herstel? Wat zijn do’s en don‘ts bij infiltratie met botulinum toxine en 
hoe werkt het concreet? Wanneer wordt gedacht aan chirurgie en wat zijn de huidige opties? 
Waar vindt men informatie en tips voor patiënt en omgeving? De praktische workshop in de 
namiddag richt zich vooral tot paramedici, maar andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook 
welkom! Aan de hand van videocasuïstiek worden een aantal vaardigheden uit de revalidatie 
van patiënten getraind en behandelopties besproken. 
De doelgroepen van deze studiedag zijn enerzijds artsen (huisartsen, NKO-artsen, 
neurologen, neurochirurgen, revalidatieartsen, etc.) en anderzijds paramedici (logopedisten 
en kinesisten).



08u15-09u00 

09u00–09u10 II Prof. Dr. Erwin Offeciers 

09u10–09u30 II Liesbet Desmet 

09u30–10u00 II Dr. Joost van Dinther 

10u00–10u15 II Dr. Katrine Sauer 

10u15-10u45 

10u45–11u20 II Dr. Carien Beurskens 

11u20–12u05 II Dr. Koen Ingels 

12u05–12u35 II Prof. Dr. Thomas Somers 

12u35–12u45 II Liesbet Desmet 

12u45-13u45 

13u45–15u00 II Dr. Carien Beurskens 
en Liesbet Desmet 

15u00–15u20 

15u20–16u30 II Dr. Carien Beurskens 
en Liesbet Desmet 

16u30-17u30 

Onthaal en inschrijving 

Verwelkoming 

Inleiding 

Bell of alarm-Bell? 
Acute interventie en doorverwijzing 

Elektrodiagnostiek … 
wat, wanneer en hoe? 

Pauze 

Revalidatie bij een aangezichtsverlamming: 
4 stadia 

Botox bij synkinesen: 
wat, wanneer en hoe?(Live demo) 

Chirurgische behandelopties … 
wat, wanneer en hoe? 

  
Praktische tools en slotbeschouwingen 

Middaglunch 

Workshop a.d.h.v. videocasuïstiek met: 
Sunnybrook Facial Grading System 

Klassieke mimetherapie 

Pauze 

Workshop a.d.h.v. videocasuïstiek met: 
Botox-infiltratie 

Post-chirurgisch beleid 

Afsluitende receptie 
   



Accreditatie 
Er werd accreditatie voor artsen aangevraagd.

Prijzen II toegang, maaltijden, presentaties 
Arts II VM € 80 II VM+NM €120 

Logopedist (VVL lid) II VM € 60 II VM+NM €90 
Logopedist (niet VVL lid) II VM € 80 II VM+NM €120 

Andere zorgverstrekker II VM € 80 II VM+NM €120

Aantal deelnemers 
Minimum II 70 

Maximum II 150

Inschrijving 
II Er kan uitsluitend ingeschreven worden via de website van de Dienst 
voor Neus-, Keel- en Oorziekten (European Institute for ORL-HNS) van 
het AZ Sint-Augustinus. Gelieve daarvoor het inschrijvingsformulier in 
te vullen via de homepagina www.neus-keel-oor.be of rechtstreeks 
op de internetpagina www.neus-keel-oor.be/nl/symposium_-
_multidisciplinair_beleid_bij_perifere_aangezichts/. Let wel, uw 
inschrijving is pas definitief na betaling van het op u van 
toepassing zijnde inschrijvingsgeld. 
II Als dit symposium volgeboekt is, wordt u zo snel mogelijk op 
de hoogte gebracht op de webpagina van deze cursus. 
II De organisatoren behouden het recht om dit symposium te 
annuleren indien er te weinig deelnemers zijn. U krijgt in dat geval het 
inschrijvingsgeld teruggestort. 
II Wie zijn/haar inschrijving wil annuleren, dient dit per e-mail naar info@neus-keel-oor.be te 
doen en rekening houdende met de volgende voorwaarden. 
— Bij annulatie meer dan 1 maand vóór deze vorming: u betaalt enkel € 20 administratiekosten 
en het verschil wordt teruggestort. 
— Bij annulatie minder dan 1 maand vóór deze vorming: er wordt niets terugbetaald. U kunt in 
dit geval wel een collega als vervanger sturen, mits deze persoon een schriftelijke verklaring 
van u meebrengt. 
II U vindt ook alle informatie op de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten 
(www.vvl.be). 

http://www.vvl.be
http://www.vvl.be


Datum en uur 

Vrijdag, 21 april 2017 
08u15 — 17u30 

Locatie 

AZ Sint-Augustinus 
AUDITORIUM (ROUTE 280) 
Oosterveldlaan 24 
2610 Wilrijk, Antwerpen 
België 

Registratie en inschrijving 

U dient zich eerst voor dit symposium te registreren via de homepagina www.neus-keel-
oor.be of rechtstreeks op de internetpagina www.neus-keel-oor.be/nl/symposium_-
_multidisciplinair_beleid_bij_perifere_aangezichts/. Eens geregistreerd, ontvangt u een 
e-mail ter bevestiging van uw registratie en vervolgens een e-mail met een 
gepersonaliseerde factuur. Uw inschrijving zal pas finaal zijn na betaling van het 
inschrijvingsgeld zoals vermeld op deze factuur.   

Routebeschrijving en parkeergelegenheid 

Op www.gzaziekenhuizen.be/ik-ben-bezoeker/bereikbaarheid vindt u alle relevante infor-
matie inzake routebeschrijving en parkeerfaciliteiten. 

Contactgegevens 

— Neus-, Keel- en Oorziekten (European Institute for ORL), secretariaat 
— Adres: Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk, Antwerpen, België 
— Telefoon: +32 (0)3 4433672 
— E-mail: info@neus-keel-oor.be 
— Website: www.neus-keel-oor.be 

— Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, secretariaat 
— Adres: Belseledorp 106B, 9111 Belsele, België 
— Telefoon: +32 (0)3 7221200 
— E-mail: vorming@vvl.be 
— Website: www.vvl.be
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