
 

 

 

 

Gynaecologische tumoren in het kleine bekken. 

Professor Dokter Frédéric Amant, buitengewoon hoogleraar Faculteit Geneeskunde 
KU-Leuven, hoofd van Gynaecologische Oncologie.   

 

“Qui est le prochain ? “ zingt Stromae…. Wanneer de diagnose valt, verandert je wereld. En 
toch…  
De therapeutische verwachtingen van ovariumkanker, baarmoederkanker en 
baarmoederhalskanker zijn veel verbeterd. Maar de bijwerkingen van de behandelingen blijven 
een feit. Wat kan de apotheker hier bijdragen in de tweede lijn?  

 
In het tweede deel wordt kankerbehandeling tijdens  zwangerschap besproken. Kiezen tussen 
moeder of kind? Wat zijn gevolgen voor de vruchtbaarheid, of seksualiteit bij de moeder of ook 
bij het kind?  

Gent : donderdag 1 oktober 2015 : Kovag, Kortrijksesteenweg 157, St. Martens-Latem 

Kortrijk:  donderdag 15 oktober 2015 : Kulak, Aula A 214,Etienne Sabbelaan 53,Kortrijk 

Het verloop van de avond : 
20 u.:  onthaal en registratie  
20.30 u.- 22.30 u.:  lezing en vragen 
 
SWAV-leden :  breng uw persoonlijke uitnodiging mee a.u.b. 
Niet-leden betalen 10 euro aan de ingang. 
 
Accreditatie voor ziekenhuisapothekers is aangevraagd. Vormingsattesten worden ter plaatse verstrekt. 
 
Accreditatie voor officina-apothekers is aangevraagd. U wordt geregistreerd in Pharfolio. Breng u 
identiteitskaart mee voor registratie.  
 
Erkenning van het Paritair Fonds is aangevraagd.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van SWAV:  

Praktisch:  schrijf het bedrag van 72 € over op rekeningnummer 850-8705282-15 van SWAV, Meester 

Hicketlaan 16 B, 9830 St-Martens-Latem met de vermelding "Lid SWAV 15 naam voornaam" en bezorg 

ons uw adresgegevens en uw facturatiegegevens via www.swav.be. U ontvangt naderhand een factuur 

van ons. 

SWAV is al vele jaren actief en heeft de expertise en de ervaring in huis om uw partner te blijven voor 

boeiende en kwaliteitsvolle nascholing. SWAV blijft nog altijd de klassiek gewaardeerde diensten 

aanbieden: juridisch, economisch en sociaal advies, en erkende barema’s. U heeft hierover een vraag, vul 

dan het contactformulier in via www.swav.be en onze diensten zullen u zo spoedig mogelijk antwoord 

geven.  

 

SOCIO-WETENSCHAPPELIJKE APOTHEKERVERENIGING. 

WETTIG ERKENDE BEROEPSVERENIGING 

MR. HICKETLAAN 16 B          9830 ST-MARTENS-LATEM 

TEL: 057/ 20 62 58   

REKENING: 850-8705282-15   BIC:SPAABE22  IBAN: BE83 8508 7052 8215  

info@swav.be www.swav.be 
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