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STUDIEAVOND GENEESKUNDE

Huidaandoeningen 

Kortrijk, dinsdag 10 februari 2015 & 24 maart 2015, 
20.30 – 22.00 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Data en plaats
Dinsdag 10 februari en 24 maart 2015,
van 20.30 tot 22.00 uur.

Ontvangst vanaf 20.15 uur.
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, gebouw C,
E. Sabbelaan 53 in 8500 Kortrijk

Accreditering
Is aangevraagd voor algemene geneeskunde

Inschrijven 
Vóór 4 februari 2015:
• elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
• en door 60 euro over te schrijven op rekening
 IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair 

Centrum Kulak, met vermelding van “400/0010/03718  
+ naam van de deelnemer”.

Wilt u de studieavond via livestream volgen of nadien
de opname bekijken? Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 
Bij een (wijziging van) inschrijving na de uiterste inschrijf-
datum, kunnen we uw keuze niet meer garanderen.

Assistenten in opleiding en HAIO betalen 50 euro.
Studenten en stagiairs kunnen gratis deelnemen, mits 
inschrijving vooraf.
Inschrijven voor een afzonderlijke sessie is eveneens 
mogelijk. De deelnameprijs per avond is 40 euro.

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



Sessie 1: Dinsdag 10 februari 2015 

De huid, een spiegel van de innerlijke mens 
Huidaandoeningen als teken van onderliggende ziekte

Prof.dr. Petra De Haes, Dermatologie UZ Leuven

Huidafwijkingen zijn soms de eerste, duidelijk zichtbare, 
tekenen van een onderliggende ziekte. De kennis hierover 
is belangrijk omdat het kan bijdragen tot een vroegtijdige 
diagnostiek van soms ernstige aandoeningen. Deze 
huidletsels hebben vaak een belangrijke impact op de 
levenskwaliteit van de patiënt. Dit wordt soms uit het 
oog verloren door zorgverleners omdat er veelal tal van 
andere gezondheidsproblemen zijn waarop dient gefocust 
te worden. 

Aan de hand van talrijke klinische beelden, zullen de 
voornaamste dermatologische problemen overlopen 
worden die gezien kunnen worden bij onder andere 
systeemziekten, inflammatoire darmziekten, 
hematologische aandoeningen en vasculitis.

Sessie 2: Dinsdag 24 maart 2015

De gevoelige of intolerante huid 

Prof.dr. An Goossens, Dermatologie - Contactallergie
UZ Leuven

Een prikkelbare of gevoelige darm en een gevoelig hart 
zijn alom bekend, maar een gevoelige of prikkelbare 
huid is minder populair. Nochtans kan een gevoelige of 
intolerante huid worden vastgesteld bij de helft van de 
populatie.

“Sensitive skin” of gevoelige huid (intolerante huid, 
prikkelbare huid) staat voor het optreden van erytheem 
of andere abnormale gewaarwordingen zoals branderig 
gevoel, tintelingen, jeuk … uitgelokt door multipele 
factoren. Dit kan, maar is niet noodzakelijk geassocieerd 
met andere huidaandoeningen, zoals rosacea, urticaria…

Maar hoe stellen wij de diagnose? Zijn hier testen voor? 
En hoe kunnen wij dat behandelen?

Pathofysiologie en therapie zijn nog in volle discussie en 
onderzoek. Wij proberen een tipje van de sluier te lichten.

Huidaandoeningen  

Doelgroep
Artsen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Livestream of opname
U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via 
livestream. U kunt ook live vragen stellen via chat. 
Als u zich de avond zelf niet kunt 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.
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