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Het microbioom: 
van patiënt naar labo en terug
Kortrijk, 25 oktober 2016 - van 20.30 tot 22.30 uur
Ook te volgen via livestream of opname

Praktisch

Datum en plaats
Dinsdag 25 oktober 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 vóór 21 oktober 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be.

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

U betaalt dit bedrag door overschrijving op 
rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het 
Postuniversitair Centrum, met vermelding 
van 400/0013/77338 met de naam van de 
deelnemer(s).

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

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

Onze gezondheid wordt voor een niet onbelangrijk deel mee 
bepaald door de miljarden bacteriën die gehuisvest zijn in en 
rond het menselijk lichaam. Uit wetenschappelijk onderzoek 
werd duidelijk dat het verstoren van de natuurlijke darmflora 
kan leiden tot infecties, auto-immuunziekten en kanker.

Dankzij technologische vooruitgang zoals metagenoomanalyse 
en next-generation sequencing kan het microbioom van het 
menselijk lichaam op grote schaal in kaart gebracht worden. 
De nieuwe inzichten die hieruit volgen zullen ongetwijfeld 
leiden tot nieuwe en meer gerichte behandelingen van 
talrijke ziektes. Zo is er een duidelijke associatie tussen 
intestinale dysbiose in de pathogenese van inflammatoire 
darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis 
ulcerosa.

In deze studieavond geven topspecialisten u vanuit 
hun expertise een update van de huidige inzichten in 
het microbioom en wat de mogelijkheden zijn voor de 
translationele geneeskunde die hieruit volgt.
 

20u30 Het gastro-intestinaal microbioom: van 
metagenomics tot enterotypes en associatie met 
levensstijl en ziekte

 
 prof. dr. Jeroen Raes, VIB lab for Bioinformatics and 

(eco-)systems biology, KU Leuven

21u30 Intestinale dysbiose in patiënten met IBD en 
therapeutische outlook

 prof. dr. Séverine Vermeire, Translationeel Onderzoek 
van Gastro-enterologische aandoeningen, KU Leuven 
en Dienst Maag-, Darm- en Leverziekten UZ Leuven

Moderator

prof. dr. Chris Verslype, Hepatologie – Dienst Maag-, Darm- en 
Leverziekten UZ Leuven

Het microbioom: 
van patiënt naar labo en terug

Doelgroep  

Geneesheer-specialisten, huisartsen en paramedici, 
verpleegkundigen, diëtisten, …

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 


