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BELANGRIJK

LIDGELD 2021
Gelieve, indien dat nog niet gebeurde, 50 euro te storten op rekening  
IBAN BE27 6451 0290 1473 – BIC JVBABE22 (Bank J. Van Breda & C°)  
van de vzw Alumni Geneeskunde UGent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent.

Deelname aan colloquia
Zowel bij uw aanwezigheid op de colloquia als bij uw online deelname brengt ons secretariaat 
uw accrediteringspunten in de Riziv-website in.

Niet-Gandavenses
Niet-Gandavenses die lid zijn van onze vereniging, kunnen geen UGent-lidkaart ont vangen. 
Ze blijven van harte welkom en kunnen registreren door de aanwezig heids  lijsten te onder tekenen. 

Abonnementen
Voor nieuwe abonnementen voor het Tijdschrift voor Geneeskunde (TVG) krijgen leden van 
onze vereniging 10 euro korting. U kunt intekenen via onze vereniging. Het tijdschrift schrijft 
de geabonneerden zelf aan om hun abonnementen te verlengen.

 > Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal abonnement TVG: 85 euro (ipv 95 euro)
 > Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal en papieren abonnement TVG: 135 euro (ipv 145 euro)

Elektronische berichtgeving
Wij informeren onze leden regelmatig via e-mail over onze activiteiten. Wilt u ook snel 
geïnformeerd worden en onze activiteiten beter kunnen volgen? Bezorg dan uw e-mail aan 
alumni.geneeskunde@ugent.be. 

Syllabus van de diapresentaties (hand-outs)
Op de website www.ugent.be/ge/oudstudenten staan in de mate van het mogelijke vóór elk avond-
colloquium de hand-outs in pdf-formaat. U kunt de pdf’s makkelijk downloaden of afdrukken.

In- en uitrijden UZ Gent
Als u een activiteit van onze vereniging bijwoont, kunt u gratis parkeren op de campus van 
het UZ Gent. Aan de balie krijgt u daarvoor een gratis uitrijticket. 
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Geachte collega

Het is ons een genoegen u het programma voor het voorjaar 2021 aan te bieden. U kunt altijd 
online deelnemen aan onze colloquia. Of een fysieke aanwezigheid ook mogelijk is, hangt af 
van de COVID-19-richtlijnen. Een week voor de activiteit ontvangt u de inschrij vings moda liteiten. 

U ontvangt ons zesmaandelijks programmaboekje samen met UZ Letters, het medische vakblad 
van het UZ Gent en van de Faculteit Geneeskunde en Gezond heids  weten schappen van de UGent. 
U vindt ons programma ook op www.ugent.be/ge/oudstudenten. 

De avondcolloquia worden regelmatig opgenomen. Die opnames zijn enkel toegankelijk voor 
wie een UGent-account heeft. Ze zijn te bekijken op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html 
via alumni_geneeskunde of via de rechtstreekse link: http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.
html?limit=20&page=0&q=alumni_geneeskunde&sort=.

We willen blijven wijzen op de mogelijkheid om zich te registreren bij de centrale alumni werking 
van de UGent. Wie dat nog niet deed, kan intekenen via www.ugent.be/nl/alumni en genieten van 
de voordelen. De centrale alumniwerking van de UGent vraagt om bij de betaling van ons lidgeld 
ook uw geboortedatum en Riziv-nummer te vermelden. Dat moet toelaten om de centrale 
bestanden op peil te houden.
 
In de hoop dat dit programmaboekje u zal toelaten onze activiteiten gemakkelijk op te volgen, 
verblijven wij met achtingsvolle groeten

Dr. Yves VANLANDER
voorzitter

Prof. dr. Thierry CHRISTIAENS
ondervoorzitter

Ereprof. dr. Antony VERBAEYS
secretaris
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JANUARI
27 januari  Met ‘gps’ doorheen de elektronische medische literatuur:  4 

Hands-ontrainingen – deel I

FEBRUARI
3 februari  Met ‘gps’ doorheen de elektronische medische literatuur:  4 

Hands-ontrainingen – deel II
10 februari Farmacotherapeutisch bijblijven 6
24 februari  Nevenwerkingen van chronische corticoïdenbehandeling 7 

Accrediteringscolloquium voor de practicus

MAART
3 maart    Onschuldige bariatrische heelkunde? 8 

Accrediteringscolloquium voor de practicus
17 maart    Nevenwerkingen van onbegeleid sporten 9 

Accrediteringscolloquium voor de practicus
24 maart   Nevenwerkingen van vroeggeboorte 10 

Accrediteringscolloquium voor de practicus
31 maart    Nevenwerkingen van Covid-19, één jaar later 11 

Accrediteringscolloquium voor de practicus

APRIL 
21 april    Wat te doen met extra info uit de NIP-test? 12 

Thema-avond van de Commissie voor medische ethiek UGent / UZ Gent
28 april   Farmacologische aanpak van cardiovasculaire risicofactoren  13 

bij 80-plussers: start en stop | Symposium Geriatrie

MEI
5 mei    Farmacotherapeutisch bijblijven 14
26 mei    ‘1845-1848: een hongersnood in Vlaanderen en zijn gevolgen’  15 

Diner-causerie

Stichting Jan Palfyn 16

CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL
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EERSTE AANKONDIGING VAN 
ACTIVITEITEN VOOR HET NAJAAR 2021

 > 130e reeks avondcolloquia voor de practicus 

 > Twee sessies Farmacotherapeutisch bijblijven

 > Symposium Geschiedenis van de geneeskunde

 > 1946 – 2021 – 75 jaar Alumni Geneeskunde UGent!?  
(de viering kan mogelijk uitgesteld worden door corona)

 > Lezingen Geschiedenis van de Geneeskunde in het kader van de Jonckheere Stichting
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HANDS-ONTRAININGEN

Met GPS doorheen 
de elektronische medische literatuur

In samenwerking met het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) en  
de vzw Vrienden van de Biomedische Bibliotheek

 DEEL IJAN

27  Wat heeft de CEBAM

 Digital Library 
 for Health te bieden?

Moderator prof. dr. An De Sutter
Spreker Marieke Vanneste (CEBAM)

De CEBAM Digital Library of Health bevat 
toegang tot point-of-care bronnen zoals 
EBPracticeNet en DynaMed Plus, The Cochrane 
Library, internationale medische tijdschriften 
(bv. The Lancet, British Medical Journal, 
New England Journal of Medicine enz.) en 
genees middelen informatie. Aan de hand van 
enkele casussen worden de bronnen in deze 
digitale bibliotheek nagekeken. 
 
Extra informatie Huisartsen hebben gratis toegang tot 
de CEBAM Digital Library for Health. Specialisten krijgen 
een jaar gratis toegang na het volgen van een opleiding. 

 DEEL IIFEB

3  Hoe PubMed en

 Google Scholar 
 efficiënter gebruiken?

Moderator prof. dr. An De Sutter
Spreker dr. Nele Pauwels (KCGG)

Hebt u het gevoel dat u veel tijd verliest bij 
uw literatuurzoektocht en dat u te veel of net 
te weinig wetenschappelijke artikels terug-
vindt? Zijn de artikels vaak niet relevant?
Aan de hand van enkele casussen worden 
tips en tricks aangeleerd om gerichter 
en efficiënter te zoeken in PubMed en 
Google Scholar. Na deze training zal u 
geen problemen meer ondervinden met 
de vernieuwde functiona liteiten van de 
New PubMed (die in 2020 gelanceerd werd). 
Let’s practise hands on!
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Locatie 
UZ Gent | pc-lokaal 1.2 Galenus (ingang 42, eerste verdieping)
Telkens van 20.30 tot 22.30 uur

Inschrijving
Inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt!
Deelname aan de workshop: 5 euro per avond per persoon.

Betaling uiterlijk vóór 13 januari 2021 door storting op rekening BE27 6451 0290 1473 van 
de Alumni Geneeskunde UGent vzw, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, met vermelding:  
‘5 euro voor de workshop van 27 januari 2021’ of 
‘5 euro voor de workshop van 3 februari 2021’ of
‘10 euro voor deelname aan beide workshops’.

De inschrijvingen voor de uitgestelde sessies van 2020 blijven behouden, de betrokken collega’s 
zullen daarvan op de hoogte gebracht worden. 

Aansluitend biedt de vzw Vrienden van de Biomedische Bibliotheek een drankje en een hapje aan. 

Accreditering
In rubriek 1 –  nr. 19058812 – 2 C.P. – organisator 4.244 (27.01.2021) 

nr. 19058812 – 2. C.P. – organisator 4.244 (03.02.2021)
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FEB

10  Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators
Dr. Ellen Van Leeuwen | Prof. dr. apr. Annemie Somers

Programma
20.30 uur Farmacotherapeutische actualiteit  
 Prof. dr. Thierry Christiaens

21.00 uur  Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur 
 Prof. dr. Thierry Christiaens

21.30 uur Dosisaanpassing bij Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) 
 Prof. dr. Tine De Backer  
 Probleemstelling: prof. dr. apr. Annemie Somers

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32) 
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde en farmacie 

Accreditering 
In rubriek 2: nr. 19055235 – 2 C.P. – organisator 4.244

NAVORMINGSAVOND 
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
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Thema ‘Nevenwerkingen’
woensdag 24 februari 2021 Chronische corticoïdenbehandeling
woensdag 3 maart 2021 Bariatrische heelkunde 
woensdag 17 maart 2021 Onbegeleid sporten
woensdag 24 maart 2021 Vroeggeboorte
woensdag 31 maart 2021 Covid-19, één jaar later

FEB

24   Nevenwerkingen van 
 chronische corticoïdenbehandeling (CCR/)

Moderators
Prof. em. dr. Robert Rubens | Dr. Marc Van De Putte

Programma
20.30 uur Impact van CCR/ en de gevolgen bij infecties  
 Hoe aanpakken in de eerste lijn? 
 Prof. dr. Steven Callens

21.10 uur Preventie en behandeling van door CCR/-geïnduceerde osteoporose en fracturen 
 Prof. dr. Stefan Goemaere

21.50 uur Endocrinologische nevenwerkingen van CCR/ 
 Diabetes en bijnierschorsinsufficiëntie: detectie en aanpak 
 Dr. Paul Van Crombrugge

Locatie UZ Gent | auditorium E (ingang 32) 
 Ook online

Toegang Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering In rubriek 2: nr. 19053141 – 2 C.P. – organisator 4.244

130e REEKS AVONDCOLLOQUIA  
VOOR DE PRACTICUS
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MRT

3  Onschuldige bariatrische heelkunde?

Moderators
Ereprof. dr. Antony Verbaeys | Dr. Annie Goeman

Programma
20.30 uur NASH (Nonalcoholic Steatohepatitis) en bariatrie 
 Synergie of antagonisme? 
 Prof. dr. Anja Geerts

21.10 uur Depleties na bariatrie en postprandiale hypoglycemie 
 Prof. dr. Yves Van Nieuwenhove

21.50 uur Gevolgen van bariatrische heelkunde op lange termijn 
 Dr. Kjell Fierens 

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering 
In rubriek 2: nr. 19053142 – 2 C.P. – organisator 4.244
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MRT

17  Nevenwerkingen van onbegeleid sporten

Moderators
Dr. Tina Decorte | Dr. Luc Present

Programma
20.30 uur Basisfysiologie praktisch toepassen 
 Prof. dr. Patrick Calders

21.00 uur Overbelasting van het bewegingsstelsel bij fietsen, lopen en fitnessen 
 Prof. dr. Luc Vanden Bossche

21.30 uur Voeding en voedingssupplementen 
 Prof. dr. Wim Derave

22.00 uur Female triad of Relative Energy Deficience in Sports  
 Prof. dr. Adelheid Steyaert

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 20015105 – 2 C.P. – organisator 4.244
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MRT

24  Nevenwerkingen van vroeggeboorte

Moderators
Dr. Annelies Keymeulen | Dr. Yves Vanlander

Programma
20.30 uur Extreme vroeggeboorte, een casus 
 Dr. Luc Present

20.45 uur Neonataal beleid en ethische aspecten bij extreme vroeggeboorte 
 Dr. Linde Goossens

21.45 uur Palliatieve en levenseindezorg in neonatologie 
 Dr. Laure Dombrecht

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 6: nr. 20015112 – 2 C.P. – organisator 4.244
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MRT

31  Nevenwerkingen van COVID-19, 
 één jaar later

Moderators
Prof. dr. Pieter Depuydt | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur Een ticket voor COVID-19, toen en nu 
 Prof. dr. Eva Van Braeckel, dr. Yannick Vande Weygaerde

21.00 uur  Sequellen na intensieve zorg  
 Dr. Sandra Oeyen

21.30 uur COVID-19-patiënten revalideren!? 
 Dr. Tina De Corte

22.00 uur Psychologische revalidatie 
 Annabel Boury, Anne-Sofie Goemanne

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 20015113 – 2 C.P. – organisator 4.244
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APR

21  Wat te doen met extra info 
 uit de NIP-test?
 ETHISCHE ASPECTEN EN VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Moderators
Prof. dr. Philippe Deron | Dr. Ivan Devriendt

Programma
20.00 uur NIP-test: naar niet-invasieve prenatale genoomscreening? 
 Prof. dr. Björn Menten

20.30 uur Moeilijkheden in de dagelijkse praktijk 
 Prof. dr. Kristien Roelens

21.00 uur ‘Maar de mensen gaan dat niet begrijpen’  
 Het belang van informatie in de publieke ruimte 
 Prof. dr. Heidi Mertes

21.30 uur De rol van de huisarts 
 Dr. Jan Van Elsen

22.00 uur Interactieve dialoog

22.10 uur  Drankje en versnapering

Info Sandra De Paepe | tel. 09 332 26 88 | sandra.depaepe@uzgent.be

Locatie UZ Gent | auditorium E (ingang 32) 
 Ook online

Inschrijving Noodzakelijk via alumni.geneeskunde@ugent.be

Toegang Gratis voor artsen, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering  In rubriek 6: nr. 19059667 – 2 C.P. – organisator 4.244

THEMA-AVOND VAN DE COMMISSIE VOOR  
MEDISCHE ETHIEK UGENT/UZ GENT
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APR

28  Farmacologische aanpak van cardio-
 vasculaire risicofactoren bij 80-plussers: 
 start en stop

Moderators
Prof. dr. Nele Van Den Noortgate | Dr. Koen Verhofstadt

Programma
20.30 uur  Start

 >  Arteriële hypertensie  
Prof. dr. Mirko Petrovic

 >  Hyperlipidemie  
Prof. dr. Tine De Backer 

 >  Een trombo-emboligeen risico  
Dr. Wim Janssens

22.30 uur Einde

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Vrije toegang

Accreditering 
In rubriek 6: nr. 19055125 – 2 C.P. – organisator 4.244

SYMPOSIUM GERIATRIE
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MEI

5  Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators
Dr. Ellen Van Leeuwen | apr. NN

Programma
20.30 uur Farmacotherapeutische actualiteit 
 Prof. dr. Thierry Christiaens

21.00 uur  Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur  
 NN

21.30 uur Een actueel thema zal besproken worden en  
 ten gepaste tijde aangekondigd worden 

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde en farmacie

Accreditering 
Aangevraagd in rubriek 2

NAVORMINGSAVOND 
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
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MEI

26  1845-1848: Een hongersnood 
 in Vlaanderen en zijn gevolgen
prof. dr. Joris Delanghe
gewoon hoogleraar vakgroep Diagnostische wetenschappen,
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Ook al is deze gebeurtenis grotendeels uit ons collectief geheugen gewist, de grootste ramp die ons 
land in de negentiende eeuw trof was de hongersnood van 1845 – 1848. Die maakte deel uit van 
de European famine, die het hardst toesloeg in Ierland. Het importeren van besmette aard appelen 
in België leidde, door een ongelukkige samenloop van omstandig heden, tot een ongekende ramp 
op Europese schaal.

In België werden voornamelijk de provincies West- en Oost-Vlaanderen getroffen en bleven 
de andere provincies grotendeels gespaard. Hoe kon een kleine aardappelschimmel plots de 
wereldgeschiedenis veranderen? Wat was de voornaamste doodsoorzaak van de slachtoffers? 
Waarom werd specifiek Ierland het hardst getroffen? Wat waren de politieke gevolgen? 
Waarom bleef Europa later (bijna volledig) gespaard van die rampen? Werken de gevolgen van 
de ramp nog na op de Europeanen van vandaag? Nieuwe archeologische vondsten en inzichten 
in de genetica en epigenetica werpen een nieuw licht op deze gebeurtenis.

Locatie  Hotel NH Gent Belfort | Hoogpoort 60, 9000 Gent
  Start om 20 uur

Inschrijving  Maximum 50 personen 

Inschrijven uiterlijk tegen 12 mei 2021 via alumni.geneeskunde@ugent.be en betalen  
per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE27 6451 0290 1473 – BIC JVBABE22 van  
de Alumni Geneeskunde UGent vzw, met vermelding ‘Diner-causerie 26.05.2021 – …. personen’

Leden, artsen-in-opleiding en partners: € 65 per persoon
Studenten geneeskunde en hun partners: € 35 per persoon

CULTUREEL PROGRAMMA | DINER-CAUSERIE
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STICHTING JAN PALFYN

I. Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde 
Het museum bevat toestellen, instrumenten, boeken, archivalia, schilderijen, beelden enzovoort. 
Bezoeken worden audiovisueel ingeleid en begeleid. Duur van het bezoek: 1 ½ tot 2 uur.

Individuele bezoeken of in groep: na afspraak (graag drie weken op voorhand, telefonisch of via mail)

locatie   Het Pand | Onderbergen 1, 9000 Gent 
contact T 09 264 82 62 
  E museumgeneeskunde@ugent.be
  www.ugent.be/ge/museum

II. Bibliotheek Medische cultuur
De bibliotheek van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) bevat werken over 
de geschiedenis van de geneeskunde, fi losofi e, ethiek, sociale aspecten en andere verwante 
problemen. 

Op de website kunt u raadplegen waar de boeken zich bevinden (GOO.PS.M.xxx). Ze mogen 
voortaan enkel geconsulteerd worden via het KCGG | Kenniscentrum Gezondheids wetenschappen 
Gent (aanvragen aan de balie). 

locatie  C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | ingang 42 (gelijkvloers)
contact T 09 332 22 95

Voor meer informatie over de geschiedenis van de geneeskunde kunt u een beroep doen op 
de deskundigen van de Palfyn Stichting via museumgeneeskunde@ugent.be.



Academiejaren 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022

Ambtshalve bestuursleden, de professoren
Paul Van Cauwenberge (prorector en voorzitter Alumni UGent vzw)
Piet Hoebeke (decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
Eric Mortier (gedelegeerd bestuurder UZ Gent)

Bestuursleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de professoren
Thierry Christiaens (ondervoorzitter)
Michel De Pauw
Mirko Petrovic (erevoorzitter)

Anne-Françoise Spinoit
Guy T’Sjoen
Antony Verbaeys (secretaris-penningmeester)

Bestuursleden die niet behoren tot het kader van het Zelfstandig Academisch Personeel van 
de Faculteit Geneeskunde en Gezondheids wetenschappen, de artsen
Ivan Devriendt (Kortrijk) (erevoorzitter)
Paul Moisse (De Pinte)
Luc Present (Destelbergen)

Marc Van De Putte (Gent) (erevoorzitter)
Aude Vanlander (Sint-Martens-Latem)
Yves Vanlander (Gent) (voorzitter) 

Administratief secretaris:  André Van Baeveghem (Gent)
Adviseur vzw administratie:  Davy Van Stevendaal (Gent)

Eresecretaris-schatbewaarders:  Prof. em. dr. Jean-Jacques Bouckaert (1947–1953)  
Prof. em. dr. Isidoor Leusen (1954–1983) 
Prof. em. dr. Norbert Lameire (1984–1993)

Erevoorzitters:  Prof. em. dr. Marleen Praet, prof. em. dr. Robert Rubens, prof. em. dr. Michel Thiery,  
prof. em. dr. Alex Vermeulen, dr. Guido Walschap

ALUMNI GENEESKUNDE UGENT VZW
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR



in samenwerking met

ALUMNI 
GENEESKUNDE UGENT VZW

zetel De Pintelaan 185, 9000 Gent | Blok B, 2e verdieping
post C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | Blok B, 2e verdieping
ondernemingsnummer 0630.713.695 | RPR Gent, afdeling Gent

T +32 (0)9 332 28 98
E alumni.geneeskunde@ugent.be

www.ugent.be/ge/oudstudenten

Disclaimer
De informatie in deze boodschap is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte 
informatie bevatten en/of informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Bent u de geadresseerde 
niet, wis dan deze boodschap en verwittig de afzender; u mag deze boodschap niet gebruiken, wijzigen, kopiëren, 
verspreiden of de inhoud ervan aan iemand onthullen.
Absoluut veilige en foutloze e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd, omdat de informatie onderschept, vervalst 
of vernietigd kan worden, verloren kan gaan, vertraging kan oplopen, onvolledig kan zijn of virussen kan bevatten. 
Onze vennootschap is geenszins aansprakelijk voor verliezen of schade ontstaan door het gebruik van deze e-mail.


