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Blue Point Center
Brussels 

A. Reyerslaan, 80
1030 Brussel
www.bluepoint.be



08.00 u VERWELKOMING – Ontbijt

08.30 u Pr P. Bisschop NKO UVC Brugmann Introductie
 Mevr. M. De Gieter
 Kine Dysfagie Koördinatrrice UVC Brugmann

08.45 u Dr N. Roper Van screening tot FEES, doorgaan in de volgorde.
 NKO IZ Erasme

09.15 u Pr G. Desuter Scenario’s van slikken fi broscopiën.
 NKO - Clin. Universitaires Saint-Luc - UCL

09.45 u Mevr. M. De Gieter Van videodeglutitie tot reeducatie.
 Kine Dysfagie Koördinatrrice UVC Brugmann

10.15 u Dhr. D. Bleeckx Bijdrage van electrotherapie en van oppervlakte EMG in heropvoeding.
 Mevr. V. Mariscal Diaz 
 Gespecialiseerde kines—GHdC

10.45 u PAUZE - bezoek van de stands van onze sponsors

11.15 u Dr Ch. Scheerens Recente ontwikkelingen in dysfagie diagnostic : « High resolution manometry ».
 NKO—KUL

11.45 u Dhr. D. Lemaître Risico op malnutritie bij parkinsonpatiënten.
 Dietist - Parkiskookatelier

12.15 u Dr J. Vanderwegen NKO UVC St Pieter Tongkracht : hoe, voor wie en waarom?
 Pr G. Van Nuffelen Logopediste UZA/UA

12.45 u Dr C. Schelte UVC Brugmann Ondervoeding bij ouderen : screening en ondersteuning.
 Diensthoofd Voeding comite CLAN Met een CLAN, voeden is behandelen.

13.15 u LUNCH - bezoek van de stands van onze sponsors

14.15 u Mevr. A. Bulinckx et medewerkers Oprichting van een verpleeghuis protocol voor screening van slikstoornissen
 Hoofdverpleegster– Neurologische Revalidatie - UVC Brugmann binnen een neurovasculaire Stroke Unit. Terugkoppeling.

14.45 u Mevr. J. Busch Slikken in intensieve zorgen.
 Kinesitherapeute Centre CSA Aywaille

15.15 u Dhr. Y. Tannou Impact van een pluridisciplinair preventie plan in rusthuizen
 Orthophoniste à Muret, France - APPD over slikken en voedingscomplicaties.

15.45 u Dhr. X. Cormary Kwaliteit van het leven in rusthuizen : hoe beter gezond eten?
 Orthoponiste à Muret, membre de l’APPD

16.00 u. Pr P. Bisschop Vragen - antwoorden en besluiting
 NKO - UVC Brugmann

16.30 u EINDE - bezoek van de stands von onze sponsors




