
De dienst orthopedie van het AZ Sint-Lucas  
nodigt u uit voor het symposium

Symposium ter afsluiting  
van de Week van de Prothese

Prothesechirurgie

DONDERDAG 3 APRIL 2014  KBC-toren Gent

in de orthopedie



Van 31 maart tot 3 april organiseert AZ Sint-Lucas 
de Week van de Prothese. 

Tijdens deze week staat informatie naar het grote publiek 
centraal. Patiënten, bezoekers, verpleegkundigen, artsen 
en medewerkers krijgen toelichting aan de hand van 
open informatiesessies.

De week wordt afgesloten met een symposium voor 
huisartsen en kinesitherapeuten. De avond vindt plaats 
in de KBC-toren, waar we u graag de mogelijkheid bieden 
om vooraf de bovenste verdieping te bezoeken en te genieten 
van een uniek panorama.

De dienst orthopedie hoopt van harte u 
te mogen verwelkomen.

Accreditering voor huisartsen  
en kinesitherapeuten is aangevraagd



18:00 bezoek panorama KBC-toren  
 (enkel voor wie ingeschreven is)

19:00 welkomstwoord & voorstelling dienst orthopedie 
 Dr. Van Lerbeirghe 

19:10 prothese bij rhizartrose 
 Dr. De Kesel

19:20 schouderprothese, anatomisch of omgekeerd? 
 Dr. Verniers

19:30 heupfractuur: nagel of prothese? 
 Dr. Verjans

19:40 heupprothese anno 2014 
 Dr. Liekens

19:50 discussie

20:00 enkelprothese 
 Dr. Van Ovost

20:10 knieprothese anno 2014 
 Dr. Schepens

20:20 unicondylaire prothese 
 Dr. De Wandel

20:30 patellofemorale prothese 
 Dr. Libbrecht

20:40 discartrose, fusie of prothese? 
 Dr. Van Lerbeirghe

20:50 discussie

21:00 – 23:00 Walking dinner

moderator: Dr. Philippe Schietse en dr. Lore Clymans

Programma



Praktisch

Waar 
KBC-toren, 
Kortrijksesteenweg 1100, 
9051 Sint-Denijs-Westrem

Wanneer 
donderdag 3 april 2014
18-19u Bezoek panorama
19-21u Symposium
21-23u Walking dinner
Inschrijven is noodzakelijk

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen 
voor 27 maart 2014 
via www.azstlucas.be/symposium 
of E communicatie@azstlucas.be  
of T 09 224 5005

Graag ook aangeven of u wenst deel te nemen 
aan het bezoek van de toren.

Wegbeschrijving

•  Geef in je gps ‘Adolphe Pégoudlaan’ in. Heb je de 
A. Pégoudlaan bereikt, dan volg je de aanduiding ‘Expo’.

•  Je rijdt de lus rond de parkings van Flanders Expo.

•  Ter hoogte van de inrit van IKEA lopen 
de 2 rechter rijstroken naar de parking van IKEA.

•   Hou het midden richting R4, sorteer links: 
80 m na de bocht heb je de inrit naar de parking van 
de Arteveldetoren. Je rijdt via het linkervak de parking op.




