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SYMPOSIUM GENEESKUNDE

Uw persoonlijk genoom: 
een stap vooruit naar een betere 
gezondheidszorg?

Kortrijk, donderdag 3 oktober 2013, 20.30 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats

Donderdag 3 oktober 2013, van 20.30 tot 22.15 uur.
Ontvangst vanaf 20.15 uur.
KU Leuven Kulak, gebouw C,
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Accreditering 
Accreditering voor algemene geneeskunde is
aangevraagd.

Inschrijving 

Vóór 28 september 2013:
• elektronisch via onze website
 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 “400/0008/16556 +
 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.

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

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

20.30 u:  Welkomstwoord

20.35 u: Uw persoonlijk genoom: een stap vooruit naar 
een betere gezondheidszorg?

 Prof.dr. Gert Matthijs, Moleculair geneticus, 
Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ en KU 
Leuven

 
 Prof.dr. Koen Devriendt, Kliniekhoofd, Centrum 

Menselijke Erfelijkheid, UZ en KU Leuven

 Door de zeer snelle technische vooruitgang 
is een individuele volledige DNA-sequentie 
binnen handbereik. Dit heeft niet enkel een 
enorme impact op wetenschappelijk onderzoek 
en genetische diagnostiek, maar stelt ook de 
maatschappij voor nieuwe uitdagingen. 

 
 De enorme datasets van klinische en genetisch 

gegevens die beschikbaar worden gesteld 
betekenen ongekende mogelijkheden in het 
biomedisch onderzoek. 

 Voor de kliniek biedt een totale genoomanalyse 
de mogelijkheid om bij alle patiënten met een 
genetische aandoening een definitieve diagnose 
te stellen, met implicaties naar prognose, 
therapie en erfelijkheidsrisico’s. 

 Maar er zijn nog een aantal beperkingen en 
vragen omtrent totaal genoomonderzoek, die 
eveneens zullen worden toegelicht. 

 Het is een grote uitdaging om de totale 
genoomanalyse op een optimale manier in de 
gezondheidszorg te integreren.

22.00 u:  Vraagstelling

Uw persoonlijk genoom: 
een stap vooruit naar een betere 

gezondheidszorg?

Doelgroep
Deze studieavond richt zich tot artsen en andere 
geïnteresseerden, in het bijzonder farmacologen, 
biomedici, ..

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, Jan Yperman Ziekenhuis
Prof.dr. Geert Callewaert, Kulak
Dr. Lieven Cardoen, chirurg, Stedelijk Ziekenhuis Roeselare
Dr. Patrick Coussement, cardioloog,
  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Dr. Dirk Devriendt, chirurg, AZ Groeninge Kortrijk
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)

Gepland
Evidence Linker
Het implementeren van nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in de huisartsenpraktijk: één klik…
Kulak, donderdag 28 november 2013 
Gastspreker: prof.dr. Bert Aertgeerts, KU Leuven

Kwaliteit van zorg en communicatie
Goed communiceren van slecht nieuws 
Kulak, dinsdag 11 februari 2014 
Gastspreker: Prof.dr. Manu Keirse, KU Leuven


