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Studieavond
Puffers up to date
Kortrijk, 6 juni 2016 van 20.30 tot 22.30 uur 

Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 6 juni 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, farmacie en stagiairs kunnen 
gratis deelnemen, mits inschrijving vooraf.

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

Er is heel wat controverse over (non-)indicatie van 
inhalatietherapie alsook over het correct technisch 
gebruik van deze geneesmiddelen. 

In deze studieavond krijgt u door prof. dr. Wim Janssens 
(adjunct-kliniekhoofd Pneumologie, UZ Leuven) een 
evidence-based overzicht van de situaties waarbij het 
gebruik van inhalatietherapie (niet) aangewezen is.

Een actueel marktoverzicht van de vele puffers en de 
samenstelling en specificiteit ervan wordt u geboden 
door apotheker Sylvie Decabooter (OLV Van Lourdes, 
Waregem).

 
De studieavond zal aan de hand van een case study 
ingeleid worden door dr. Mathias Leys (az groeninge, 
Kortrijk) 

Moderator

Dr. Mathias Leys, Pneumologie az groeninge Kortrijk

Studieavond
Puffers up to date  

Doelgroep

Huisartsen, apothekers, geneesheer-specialisten en 
paramedici

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

Stuurgroep Geneeskunde van het Postuniversitair 
Centrum, met ondersteuning van SWAV


