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STUDIEAVOND GENEESKUNDE 

Fabels en 
wonderverhalen
in de voedingsleer
Kortrijk, dinsdag 9 juni 2015  
20.30 tot 22 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 9 juni 2015 van 20.30 tot 22 uur
Ontvangst vanaf 20.15 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 

Schrijf in vóór 2 juni 2015
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen of nadien 
de opname bekijken? Vermeld dit a.u.b. bij uw 
inschrijving.

De deelnameprijs is 40 euro te betalen op rekening 
IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair 
Centrum met vermelding van “400/0011/56460 + 
naam van de deelnemer(s)”.

Assistenten in opleiding en HAIO betalen 30 euro. 
Studenten en stagiairs kunnen gratis deelnemen 
mits inschrijving vooraf.

Accreditering 

Is aangevraagd voor algemene geneeskunde.

Attest 

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

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



Programma

Deze studieavond focust op de volgende onderwerpen:

• De verschillende onderzoekstechnieken in de 
voedingsleer en hun voor- en nadelen

• Welke fabels en wonderverhalen worden er zoal 
verteld?

• Hoe komt het dat deze verspreid en aangenomen 
worden? Wat is de rol van wetenschappers en de 
media hierin?

• Actuele voorbeelden rond cholesterol, melk, gluten, 
zandlopers …

• Specifieke vragen uit het publiek

Gastspreker is prof. Theo Niewold, gespecialiseerd in 
voeding en gezondheid en verbonden aan de KU Leuven.

Fabels en wonderverhalen
in de voedingsleer  

Doelgroep

Artsen en andere geïnteresseerden

Livestream of opname

U kan deze studienamiddag rechtstreeks volgen via 
livestream waarbij u vragen kan stellen via chat of 
nadien de opname bekijken. U hebt hiervoor enkel 
een computer met internet nodig.

Organisatie

De stuurgroep Geneeskunde van het Postuniversitair 
Centrum van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk


