MINI-SYMPOSIUM
BAL masqué: the mystery of BAL
22 november 2007
Dagvoorzitter

Prof. dr. J.A. Jacobs, arts-micrbioloog, Instituut voor
tropische geneeskunde, Antwerpen

10.00-10.30 uur

Ontvangst

10.30 uur

Start Programma

10.30-11.15 uur

Diagnosis ventilator-associated pneumonia: to BAL or
not to BAL?

Geachte collega’s,

MINI-SYMPOSIUM

Bronchoscopie met lavage is een relatief veilige, beperkt invasieve en
over het algemeen goed getolereerde methode voor het verkrijgen van
cellulair en acellulair materiaal uit de onderste luchtwegen.

BAL masqué: the mystery of BAL
22 NOVEMBER 2007
10.30-14.30

Van de Valk hotel Maastricht
Nijverheidsweg 35
6227 AL Maastricht

Accreditatie is aangevraagd bij de:
NVMM, NVIC en NVALT

Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met het Secretariaat
medische microbiologie:
043-3876644 of een e-mail sturen
naar: Ildinfo@lung.azm.nl

In de diagnostiek van longaandoeningen kan bronchoalveolaire lavage
(BAL) een waardevolle aanvulling betekenen op het traditionele traject
van laboratoriumtesten, longfunctietesten en radiologisch onderzoek. In
een aantal gevallen kan door het toepassen van BAL de noodzaak van
een longbiopt vermeden worden.

Door een zorgvuldige analyse van de cellen en het acellulair materiaal
aanwezig in de BAL kan veel informatie verkregen worden. In
combinatie met klinische en radiologische factoren kan dit helpen om
een diagnose te stellen.

In een aantal longinfecties, bijvoorbeeld in bij verdenking op een
beademingspneumonie en bij opportunistische infecties, zoals
Pneumocystis pneumonie heeft BAL zijn waarde bewezen.

11.15-12.00 uur

‘Diffuse alveolar damage and acute lung in injury:
the diagnostic role of BAL’
Prof. dr. V. Poletti, longarts, patholoog Forli, Italie

12.00-13.30 uur

Lunch

13.30-14.15 uur

‘Hidden qualities of BAL’
Prof. dr. M. Drent, longarts, azM, Maastricht

Ter ere va de promotie van Kitty Linssen zal een minisymposium
worden georganiseerd getiteld: ‘BAL masqué: the mystery of
BAL’.Tijdens dit mini-symposium zal dieper ingegaan worden op de
diagnostische waarde van BAL zowel op de intensive care, als bij
infectieuze en niet infectieuze aandoeningen.

Dit symposium wordt mede mogelijk
gemaakt door:
Grünenthal, producent van colistine

Dr. D. Bergmans, internist-intensivist azM, Maastricht

Aansluitend op dit mini-symposium zal Drs. C.F.M. Linssen haar
proefschrift getiteld: ‘Diagnostic value of bronchoalveolar lavage in
infectious disorders’ in het openbaar verdedigen

14.30-14.45 uur

Verplaatsing naar de aula

16.00-17.30 uur

Promotie Drs. C.F.M. Linssen UM Maastricht.
Proefschrift getiteld:‘Diagnostic value of
bronchoalveolar lavage in infectious disorders’.
Promotores: Prof. dr. C. Bruggeman, medisch
microbioloog, azM
Prof.dr. M. Drent, longarts, azM

Met vriendelijke groet,

Plaats: aula van de Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht

Prof. dr. M. Drent,
longarts azM
Hoofd ild care team

Prof.dr. C. Bruggeman,
medisch microbioloog,
Hoofd afdeling medische
microbiologie azM

