Leuvens Universitair Centrum voor
Slaap- en Waakstoornissen
(LUCS)

Cursus
Analyse van poly(somno)grafie:
de praktijk

Naar aanleiding van de frequente vraag naar opleiding van paramedici voor het zelfstandig
analyseren van een polysomnografie of polygrafie, hebben wij besloten om een praktijkgerichte
cursus aan te bieden. De vorige sessies waren alvast een groot succes.
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer voldoende praktische kennis verwerft zodat hij/zij
volledig zelfstandig een polysomnografie of polygrafie kan analyseren.
De cursus is tevens een uitstekende voorbereiding op het praktische gedeelte van het examen
‘Somnologist-Technologist’ van de European Sleep Research Society (ESRS).
Na het slagen in de praktische eindevaluatie wordt een certificaat uitgereikt.
Op de keerzijde vindt u het programma en het inschrijvingsformulier.
Deze opleiding heeft de erkenning ‘betaald educatief verlof’ verkregen.
Bovendien is accreditering door BASS goedgekeurd.
Wij hopen u in Leuven te mogen verwelkomen.

Analyse van poly(somno)grafie: de praktijk
Plaats: UZ Leuven, campus Gasthuisber g

(gele pijl, 5e verdieping Slaaplabo)

Doelgroep: Ver pleegkundigen en par amedici wer kzaam in slaapcentr a
Duur: 20 dagen (4 opeenvolgende weken)
Datum: 11/03/2019 t.e.m. 05/04/2019
Uurrooster: van maandag t/m vr ijdag van 08u45 tot 17u00
Aantal deelnemers: min. 4 – max. 6 personen
Deadline voor inschrijvingen: 1 febr uar i 2019
Programma
♦

Real-life poly(somno)grafische analyse (met continue coaching door paramedicus
met de kwalificatie van sleep technologist en onder supervisie van medicus met de kwalificatie van
somnoloog/sleep specialist erkend door de European Sleep Research Society)
Scoring van diagnostische polysomnografieën van verschillende slaapstoornissen
Scoring van titratie polysomnografieën voor PAP-behandelingen
Scoring van polygrafie voor OSAS
Scoring van MSLT/MWT
♦ Theoretische lessen ter ondersteuning van de praktijk:
De poly(somno)grafie; nut van dagboeken, actigrafie
Werking van de opname- en analysesoftware
Het correct optuigen van de patiënt; correcte computer calibratie (versterkers, filters,…);
biocalibratie en probleemoplossing
Scoringrichtlijnen AASM, MSLT/MWT
Bepalen van de CPAP-druk
♦ Nederlandstalige cursus
♦ Eindevaluatie met certificaat
Accreditatie door BASS is goedgekeur d.
Kostprijs
Netwerkziekenhuizen UZ Leuven: 4000 € pp.
Overige: 5000 € pp.

Betaling
Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier krijgt u van ons een bevestigingsmail. Het inschrijvingsgeld
dient uiterlijk 2 weken na deze bevestiging in ons bezit te zijn. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald. Indien het onmogelijk is om deel te nemen, kan u zonder meerkost een plaatsvervanger laten
deelnemen. Deelname gebeurt op basis van volgorde van inschrijving.
Verantwoordelijken
prof. dr. B. Buyse, MD, PhD – ESRS qualified sleep specialist
prof. dr. D. Testelmans, MD, PhD – ESRS qualified sleep specialist
de heer P. Borzée, BsN – ESRS qualified somnologist technologist
Inhoudelijke inlichtingen: Dhr. P. Borzée – Leuvens Universitair Centrum voor Slaap en waak (LUCS) –
UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Tel 016/342523 - email: pascal.borzee@uzleuven.be
Praktische inlichtingen en inschrijving: Karen Bouchet, secretariaat dienst Pneumologie – UZ Leuven, campus Gasthuisberg.
Tel 016/3468042 email: Karen.Bouchet@uzleuven.be

Inschrijvingsformulier
Cursus ‘Analyse van poly(somno)grafie: de praktijk’

Persoonsgegevens
Voornaam
Geboortedatum
Rijksregisternummer

Naam
Geboorteplaats

Contactgegevens (privé)
Straat
Postcode
Telefoon
E-mailadres

Huisnummer
Gemeente
GSM

Instelling
Naam instelling
Adres
Postcode
Afdeling:
Contactpersoon + functie
Telefoon contactpersoon
BTW-nummer

Gemeente

Ik wil een attest betaald educatief verlof ontvangen:
O ja
O nee
Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen naar: UZ Leuven, campus Gasthuisberg,
secretariaat pneumologie, Herestraat 49, 3000 Leuven of via mail naar: Karen.Bouchet@uzleuven.be

Leuvens Universitair Centrum voor
Slaap- en Waakstoornissen
(LUCS)
Herestraat 49
3000 Leuven

