
postuniversitair
centrum

SympoSium GeneeSkunde

Verkeer, alcohol
en drugs 

kulak, dinsdag 29 januari 2013, 20.30 uur

ook te volgen via livestream

Praktische gegevens

Datum en plaats
dinsdag 29 januari 2013 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 
vóór  25 januari 2013:
• elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
• en door 30 euro over te schrijven op rekening
 iBAn Be31 2850 2133 2955 van het
 postuniversitair Centrum, met vermelding van 

“400/0007/96651 + 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.

Alle info: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. Sabbelaan 53 – Be-8500 kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be  http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier



Programma

• De medisch-wetenschappelijke 
 en juridische aspecten

Alcohol en drugs in het verkeer
prof.dr. Jan Tytgat, gewoon hoogleraar, 
diensthoofd toxicologie ku Leuven

deelnemen aan het verkeer en het veilig 
besturen van een voertuig is een complexe 
taak waarbij een mens constant de gepaste 
actie en reactie moet vertonen. om dit tot 
een goed en veilig einde te brengen, is het 
logisch dat we over alle nodige zintuiglijke, 
motorische en verstandelijke capaciteiten 
moeten beschikken en dit rekening houdend 
in een maatschappelijke context. de nadelige 
inwerking van alcohol en drugs op onze 
hersenen staat haaks op deze voorwaarden. 

• Het juridisch kader

Opsporing en vervolging van verkeers-
misdrijven onder invloed van alcohol en 
drugs

mevrouw Chantal Bellefroid, eerste 
Substituut procureur des konings, 
magistraat Rechtbank van eerste aanleg 
Leuven

• Hoe worden deze verkeersmisdrijven 
 opgespoord? 
• Welke straffen riskeert men?
• praktijksituaties
• .....eventuele quote, belangrijke opmerking....

Doelgroep

deze studieavond richt zich tot artsen en 
andere geïnteresseerden, in het bijzonder 
farmacologen, apothekers,  psychologen,  
biomedici, advocaten, ….

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.

Gepland

Forensische geneeskunde, 26 februari 2013
om 20.30 uur – kulak
prof.dr. Wim Van de Voorde, uZ Leuven

Stuurgroep geneeskunde

dr. Willy deloof, internist, voorzitter
dr. Greet Bral, pneumoloog,
 Jan yperman Ziekenhuis
prof.dr. Geert Callewaert, kulak
dr. Lieven Cardoen, chirurg,
 Stedelijk Ziekenhuis Roeselare
dr. patrick Coussement, cardioloog,
 AZ Sint-Jan Brugge
dr. dirk devriendt, chirurg, AZ Groeninge
dr. ivan devriendt, huisarts (kortrijk)
dr. marc Lemiengre, huisarts (Roeselare)
dr. kristof Ramboer, radioloog,
 AZ Sint-Lucas Brugge
dr. Willem Stockman, anesthesist,
 H. Hartziekenhuis Roeselare-menen
dr. Antoon Van den Berge, huisarts (Zonnebeke)
dr. Reinhilde Zwaenepoel, huisarts (Zwevegem)


