Uitnodiging OSG
Hands-On Workshops 2018
OSG organiseert op 14 december 2018 meerdere Hands-On Workshops, die
doorgaan in het Lindner Hotel te Antwerpen. Tijdens deze Workshops zit je zelf
achter de computer om alle nieuwe kennis meteen uit te proberen. De ideale
manier om een expert gebruiker te worden van onze software!

OVERZICHT WORKSHOPS

Workshop Neuromonitoring
14 dec 2018







9.00-12.30

of

13.30-17.00

Overzicht EEG analyses & trends in BrainRT
Uitvoeren van automatische analyses
Toevoegen van trends aan display
Selectie van de juiste trends voor optimale detectie van aanvallen
Methodes om aanvallen vlot te markeren en beschrijven in verslag
Interactieve oefensessie (doorlopend)

Workshop PSG Basics
14 dec 2018







9.00-12.30

Alle tips & tricks om vlot een PSG te scoren in SleepRT
Events toevoegen/wijzigen/verwijderen via Event browser
Event associaties in meting en verslag
Interpretatie van Overview trends
Maken van een verslag voor PSG, PG, MSLT, MWT, Split Night
Interactieve oefensessie (doorlopend)

Workshop
14 dec 2018







PSG

Advanced

13.30-17.00

Automatische analyses opnieuw uitvoeren met andere kanalen/parameters
Wijzigen van display bij artefacten in het signaal
Resultaten van metingen bijhouden in de database
PSG Verslag template wijzigen / waardes toevoegen
User defined events toevoegen aan meting & verslag
Interactieve oefensessie (doorlopend)

Programma
8.30-9.00: Ontvangst
9.00-10.30: Workshop deel I
10.30-11.00: Pauze
11.00-12.30: Workshop deel II
12.30-13.30: Lunch in Lindner restaurant - ontvangst Workshops namiddag
13.30-15.00: Workshop deel I
15.00-15.30: Pauze
15.30-17.00: Workshop deel II

Inschrijven
Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op onze website www.osg.be.
Bij inschrijving kan u aangeven welke Workshop u bij voorkeur wenst te volgen.
Geïnteresseerd in de Workshops van voor - en namiddag?
Je kan ook deelnemen aan twee workshops als er voldoende plaatsen zijn.
Deelnemers ontvangen een opleidingscertificaat.

Bereikbaarheid
Locatie: Lindner Hotel Antwerpen, Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen.
Openbaar vervoer: Vanuit Antwerpen Centraal wandel je in 5 minuten naar het
Lindner Hotel.
Met de wagen: Parkeren kan kosteloos in Interparking Centraal, in de Van
Immerseelstraat

Nog vragen?
Je kan alle vragen mailen naar info@osg.be!
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