
postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum

SympoSium GeneeSkunde

Eet- en gewichtsstoornissen
multidisciplinaire aanpak
kulak, dinsdag 12 maart  & 23 april 2013
van 20.30 tot 22.30 uur

ook te volgen via livestream

Praktische gegevens

Datum en plaats

dinsdag 12 maart  2013 en dinsdag 23 april 2013, 
telkens van 20.30 tot 22.30 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 6 maart 2013:
• elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
• en door 50 euro over te schrijven op rekening
 iBAn Be31 2850 2133 2955 van het postuniversitair 

Centrum, met vermelding van “400/0008/16455  
+ naam van de deelnemer”. (deelname aan één 
avond: 35 euro)  

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.

Inschrijven: 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
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Programma

Dinsdag 12 maart 2013, 20.30 uur
Moderator: dr Dirk Devriendt

Goede voeding, mag het iets meer zijn?
Prof.dr. Erik Muls, Klinische en Experimentele 
Endocrinologie UZ Leuven

Bariatrische en metabole heelkunde
Dr. Matthias Lannoo, Abdominale Heelkunde UZ 
Leuven

Evolutie van een mechanistische stand-alone therapie 
naar een neuro-hormonaal modulerende, supportieve 
therapie in het chronic illness management van 
obesitas

Bariatrische heelkunde, neurohormonale verande- 
ringen, metabole ziekten, neveneffecten, multidisci-
plinaire omkadering, minder invasieve procedures.

Dinsdag 23 april  2013, 20.30 uur
Moderator: dr. Lieven Cardoen

Obesitas, realistisch bekeken 
Dr. Bart Van der Schueren, IG Endocrinologie, UZ 
Leuven

Caveman’s curse, hormonale gewichtshomeostase, 
calorierestrictie, beweging, vermageringsmedicatie.

Te dik? Psychologische aspecten van gewichts- en 
eetproblemen 
Dr. Wout Van der Borght, psycholoog Dienst 
Endocrinologie-Liaisonpsychiatrie
UZ Leuven

Anorexia en boulemia nervosa, eetbuistoornis, 
obesitas, zelfbeeld en psychologisch functioneren, 
cognitief-gedragstherapeutische methode.

eventuele quote, belangrijke opmerking....

Eet- en 
gewichtsstoornissen

Inleiding

Sinds de mediatieke vermagering van een 
zwaarwichtig politicus en de verwarring tussen een 
piramide en een zandloper zijn er nieuwe vragen rond 
gezonde voeding. Het onderwerp voeding is bijzonder 
complex en het is niet eenvoudig absolute waarheden  
te weerhouden. 
Stoornissen van het eetgedrag hebben een 
belangrijke morbiditeit en frequent een psychiatrische 
ondergrond. een vroegtijdige detectie is belangrijk 
om een goed therapeutisch resultaat te halen. Hoe 
stoornissen opsporen en hoe begeleiden?

Doelgroep 

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

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

Totale genoomanalyse
kulak, dinsdag 8 oktober 2013, 20.30 uur
Gastsprekers: prof. dr. koen devriendt en
prof. Gert matthijs (ku Leuven) 


