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Het mysterie rond plotse 
cardiale dood
Kortrijk, 27 april 2016 van 20.30 tot 22.30 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Datum en plaats

Woensdag 27 april 2016 van 20.30 tot 22.30 uur.
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk.

Accreditering

Is aangevraagd voor algemene geneeskunde 

Inschrijven 

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

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

De deelnameprijs is 50 euro.
Assistenten in opleiding en HAIO betalen 40 euro. 
Studenten geneeskunde en stagiairs kunnen gratis 
deelnemen, mits inschrijving vooraf.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

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

Plotse cardiale dood (sudden cardiac death of SCD) 
is wereldwijd één van de belangrijkste en moeilijk 
te doorgronden doodsoorzaken. Autopsiegegevens 
verlenen in de meeste gevallen geen bijkomende 
informatie. SCD komt voor binnen een genetische 
spectrum van ogenschijnlijk normale harten. Deze groep 
hartaandoeningen worden de channelopathies genoemd, 
waarbij enkel op elektrisch niveau afwijkingen kunnen 
worden geobjectiveerd. In deze context gaat bijzondere 
aandacht uit naar (jonge) sporters en preventieve 
screening.

In een eerste sessie geeft dr. Tim Boussy (cardioloog 
az groeninge Kortrijk) een uiteenzetting over deze 
aandoeningen, de klinische impact en genetische 
screening.

In een tweede luik informeert dr. Luk Buyse (huisarts 
Lauwe, sportarts dienst Menselijke Fysiologie en 
Sportgeneeskunde, VUB) omtrent de recent vastgelegde 
richtlijnen voor cardiale screening bij jonge sporters. 
Dienen sportieve jongeren systematisch te worden 
gescreend? Op welke manier? Vanaf welke leeftijd?

Moderator

Prof. Geert Callewaert, KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk

Het mysterie rond
plotse cardiale dood  

Doelgroep

Artsen en andere geïnteresseerden in cardiale 
preventie, in het bijzonder health coaches, sporters, 
(medische) stafleden sportclubs.

Livestream of opname

U kan deze studieavond 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


