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E-medicine
Impact van ICT op de gezondheidszorg

Kulak, dinsdag 9 oktober 2012
van 20.30 tot 22.00 uur

SYMPOSIUM GENEESKUNDE

Praktische gegevens

Datum en plaats
Dinsdag 9 oktober 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 geneeskunde is aangevraagd 

Inschrijven
vóór 3 oktober 2012:
• elektronisch via onze website http://pav.kuleuven-kulak.be
• en door 30 euro over te schrijven op rekening 
IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair
Centrum, met vermelding van “400/0007/36027 + naam van
de deelnemer”.

Als u deze studieavond via livestream wil 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 uw keuze niet meer
garanderen.

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

Ook te volgen via livestream
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Doelgroep
Deze studieavond richt zich tot artsen en andere geïnteres-
seerden, in het bijzonder farmacologen, apothekers, 
biomedici, ICT-verantwoordelijken, directieleden van zorgin-
stellingen, mutualiteiten, … .

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

In beide gevallen heeft u een computer met internet nodig.

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. Patrick Coussement , cardioloog, AZ Sint-Jan
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)

Gepland
Psychofarmaca bij kinderen
Kulak, dinsdag  20 november 2012, 20.30 uur
Gastspreker: prof.dr. Marina Danckaerts, UPC - KU Leuven

Studie-avond over Verkeer, alcohol & drugs
Kulak, dinsdag 29 januari 2013, 20.30 uur
Gastsprekers: prof.dr. Jan Tytgat (hoofd Laboratorium voor
Toxicologie en Bromatologie KU Leuven) 
& mevr. Chantal Bellefroid (substituut-procureur te Leuven)

Programma

20.30 u Welkomstwoord
door moderator dr. Dirk Devriendt, AZ Groenige
(Kortrijk) en lid van de stuurgroep geneeskunde
PUC Kulak

20.35 u De impact van informatie- en communicatie-
technologie op de gezondheidszorg
Prof.dr. Bart de Moor, Directeur IBBT-KU Leuven
Future Health Department, Gewoon Hoogleraar,
vice-rector KU Leuven

Medische diagnoses zijn in toenemende mate “evi-
dence and population based”.  Dit wil zeggen dat
rekening wordt gehouden met klinische gegevens
van ziektepatronen van duizenden andere patiën-
ten. Vandaag de dag wordt de klinische praktijk
overspoeld door een tsunami van beschikbare
data: patiëntgegevens, klinische metingen, geneti-
sche screenings en biomedische beelden.  
Het ontginnen van deze gegevens zal nuttig zijn
voor de 3 P’s: dokters (“professionals”), patiënten
en beleidsmensen (“policy makers”).

Eén en ander zal leiden naar een revolutie in de
manier waarop dokters, ziekenhuizen, patiënten,
mutualiteiten en de overheid met elkaar interage-
ren. 

De verschillende voorbeelden worden uitgewerkt in
http://www.kuleuven.be/ibbt/fh.

22.00 u Vraagstelling
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