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SYMPOSIUM GENEESKUNDE

Praktische gegevens

Datum en plaats
Donderdag 31 mei 2012 van 20.30 tot 22.00 uur. 
Ontvangst vanaf 20.15 uur. 
KU Leuven Kulak, gebouw C, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Accreditering
Accreditering voor algemene geneeskunde is aangevraagd
(deelgebied 2).

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart terug te sturen
voor  24 mei 2012 en door het overschrijven van 30 euro op
rekening IBAN BE 31  2850-2133 2955 van het Postuniver-
sitair Centrum, met vermelding van “400/0006/16290 + naam
van de deelnemer”.  
Kort voor de aanvang van het symposium ontvangt u via 
e-mail een bevestiging van inschrijving.

Als u deze studieavond via livestream wenst te volgen of
nadien de opname via pc wenst te bekijken, gelieve dit
expliciet te vermelden. Bij een (wijziging van) inschrijving na
de uiterste inschrijfdatum, kunnen we u de keuze livestream
niet meer garanderen.

Elektronisch inschrijven kan via onze website
http://pav.kuleuven-kortrijk.be

http://pavAlle info: .kuleuven-kortrijk.be

Ook te volgen via livestream
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Doelgroep
Deze studieavond richt zich tot artsen en andere geïnteres-
seerden in gezonde voeding, in het bijzonder  farmacolo-
gen, diëtisten,  GVO, psychologen,  verpleegkundigen, bio-
medici, biologen en landbouwingenieurs.

Livestream of opname
U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via
livestream. U kunt dan ook live vragen stellen via
chat. Mocht u zich de avond zelf niet kunnen vrij-
maken dan kunt u zich ook inschrijven om nadien
de opname te bekijken via pc.

In beide gevallen heeft u een computer met internet nodig. 

Gepland
6th Stevia symposium "Six months beyond authorisation"
KU Leuven, 28-29 juni 2012
Informatie: Jan.Geuns@bio.kuleuven.be

Bioinformatica in de geneeskunde
Gastspreker: prof.dr. Bart De Moor, ESAT, 
vice-rector KU Leuven
Kulak, dinsdag 9 oktober 2012, 20.30 uur

Stuurgroep geneeskunde
Dr. Willy Deloof, internist, voorzitter
Dr. Greet Bral, pneumoloog, Ypermanziekenhuis
Prof.dr. Geert Callewaert, Kulak
Dr. Lieven Cardoen, chirurg, Stedelijk Ziekenhuis Roeselare
Dr. Dirk Devriendt, chirurg, AZ Groeninge
Dr. Ivan Devriendt, huisarts (Kortrijk)
Dr. Marc Lemiengre, huisarts (Roeselare)
Dr. Kristof Ramboer, radioloog, AZ Sint-Lucas
Dr. Willem Stockman, anesthesist, H. Hartziekenhuis
Dr. Antoon Van den Berge, huisarts (Zonnebeke)
Dr. Reinhilde Zwaenepoel, huisarts (Zwevegem)

Programma

20.30 u Welkomstwoord
door moderator prof.dr. Geert Callewaert,
Research Group Neurodegeneration 
KU Leuven Kulak, lid van de stuurgroep 
geneeskunde Postuniversitair Centrum Kulak

20.35 u Stevia en steviolglycosiden: 
te goed om waar te zijn?
door Prof.dr. Jan Geuns, hoofd van het
Laboratorium voor Functionele Biologie, KU
Leuven. Auteur van “Stevia en steviolglycosiden
(2012): de naakte waarheid over stevia of de poli-
tiek in zijn blootje.” 

In 1993 begon prof.dr. Jan Geuns met de studie
van de biosynthese en de eigenschappen van de
zoetstoffen in het hoogst merkwaardige plantje
Stevia. Recent besliste de EU dat steviolglycosi-
den, een van de producten geëxtraheerd uit de
steviablaadjes, toegelaten worden als voedingsad-
ditief. Een doorbraak! De opgezuiverde zoetstoffen
zijn tot 300 maal sterker dan het bekende klontje.

Maar het echte belang gaat verder. De medische
mogelijkheden van stevia en de afwezigheid van
bijwerkingen, vormen een verhaal dat haast te
mooi klinkt om waar te zijn. Stevioside kan voor
diabetici en obese mensen een gezond alternatief
zijn voor suiker. Bovendien hebben hogere con-
centraties stevioside ook belangwekkende farma-
cologische effecten.

Uw patiënten zullen u vragen stellen. Na deze stu-
dieavond zal u een gefundeerd en correct ant-
woord kunnen geven.

Vraagstelling

22.00 u Na afloop is er gelegenheid om de producten 
eens te  proeven (STEPA bier, licht en donker,
StepaChito, StepaOrange, StepaLemon, ….).

Stevia en steviolglycosiden AM 2L Q_folder  5/04/12  18:26  Pagina 2

Prinect Trap Editor
Page is trapped with Prinect Trap Editor 6.0.89Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document traps, with the free Trap Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Settings:Width: 0.051 mm  =  0.144 ptPrintorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 100.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 12.0 ptOverprint Black Strokes: noOverprint Black Graphics: no


