
 
 

 

  

  

  

 

In de schoot van de KU Leuven werd een fonds opgericht 

onder de benaming “Fonds voor de Promotie van 

Interne Geneeskunde”. 

  

  

De doelstellingen van het fonds zijn: 

  

 Ondersteunen van de wetenschappelijke en klinische 

vervolmaking van afgestudeerde geneesheren in de 

verschillende disciplines in Interne Geneeskunde 

 Organiseren van wetenschappelijke uitwisselingen die 

de werking en wetenschappelijke of klinische uitstraling 

van Interne Geneeskunde verhogen 

 Bevorderen van de integratie van de verschillende 

disciplines in Interne Geneeskunde 

  

  

De jaarlijkse opbrengst van het Fonds, dat deel uitmaakt 

van het “pooled fund KU Leuven”, wordt toegekend aan 

projecten die deze doelstellingen helpen realiseren. 

De Raad van Bestuur evalueert de ingediende 

projectvoorstellen. 

  

  

Ter gelegenheid van de jaarlijkse “Leuvense Internisten-

dagen” kunt u een gift doen voor dit fonds door te storten 

op IBAN-rekeningnummer BE48 5583 9126 0027 met 

vermelding “Fonds IG-K344”. 

(Deze mededeling is belangrijk voor de boekhouding) 

  

  

Voor giften van minstens 40 euro ten voordele van dit 

fonds zal u (als Belgische belastingplichtige) een attest voor 

fiscale aftrek ontvangen. 

 

Centrum voor Postgraduaat Onderwijs 

Interne Geneeskunde - KU Leuven 

Voorzitter: W. Peetermans 

 

nodigt u vriendelijk uit op de 

 

 

46e 

Leuvense 

Internistendagen 
 

 

31 mei & 1 juni 2018 
  

  

Locatie: 

UZ Leuven 

campus Gasthuisberg 

Onderwijs en Navorsing 2 

auditorium BMW2 

Herestraat 49 

3000 Leuven 

 

Fonds voor de Promotie 

van Interne Geneeskunde 

Alle voordrachten vinden plaats 

in auditorium BMW 2 (campus Gasthuisberg, ON2) 
 

Registratie 

Liefst inschrijven vóór 16 mei via volgende link 
 

Inschrijvingsgeld (inclusief boek en lunch) 

te betalen op IBAN nr. BE43 4320 0172 2101 op naam 

van UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven met de 

gestructureerde mededeling +++899/9000/42323+++ 

(gelieve geen andere vermelding toe te voegen a.u.b.) 
 

 1 dag 2 dagen 

Inschrijving en betaling 

t.e.m. 15 mei 2018 

en voor Alumnileden 
€ 120 € 200 

Inschrijving en betaling 

vanaf 16 mei 2018 

of cash ter plaatse 
€ 140 € 220 

 

U kunt een attest van aanwezigheid en/of betaling tijdens de 

Internistendagen bekomen. 
  

Accreditering 

Rubriek 2 (aangevraagd) & rubriek 6 (goedgekeurd) 
  

Bereikbaarheid 

Wij raden u ten zeerste aan om het openbaar vervoer te 

nemen. Als u met de wagen komt, dan consulteert u best 

eerst http://www.uzleuven.be/routebeschrijving-gasthuisberg. 

Parking Onderwijs en Navorsing is toegankelijk na het 

ingeven van een toegangscode. De code wordt u later 

bezorgd.  
  

Hebt u nog vragen? 

Wenst u bijkomende informatie? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Centrum voor Postgraduaat Onderwijs 

in de Interne Geneeskunde 

Herestraat 49 te 3000 Leuven 

tel.: 016/34 42 59 - fax: 016/34 43 07 

e-mail: cc-ig@uzleuven.be 

Praktische informatie 

https://docs.google.com/forms/d/1ENcnRDDp0b1DNpFWc0KRSBA2ANW25ha2p-TsGAnpIVY/edit
http://www.uzleuven.be/routebeschrijving-gasthuisberg
mailto:postgraduaatig@uzleuven.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9.30 u. Inschrijving en welkomstkoffie 
 

 

10.00-12.00 u. CAPITA SELECTA VOOR DE INTERNIST 

BPA bij chronische trombo-embolische pulmonale 

hypertensie M. Delcroix, L. Godinas 
 

Langdurige intravasculaire katheters: indicaties, insertie 

en zorgaspecten V. Boecxstaens 
 

Risico op kaakosteonecrose  B. Beuselinck 
 

Darmfalen T. Vanuytsel 
 

 

12.00 u.  Prijsuitreiking Fonds Promotie 

Interne Geneeskunde 
 

 

12.20 u.  Lunch en bezoek standen 
 

 

13.15-15.15 u. EVIDENCE-BASED EN KOSTENEFFECTIEVE 

DIAGNOSTIEK (E&E) 

Testen voor trombofilie: indicaties en uitvoering 

  K. Peerlinck, M. Jacquemin 
 

PCR panels in de microbiologie : 

indicaties en uitvoering S. Desmet 
 

Diagnostische testen bij virale hepatitis F. Nevens 
 

Diagnostische testen bij chronisch hartfalen 

  W. Droogne 
 

15.15 u.  Koffiepauze en bezoek standen 
 

9.30 u. Inschrijving en welkomstkoffie 
 
 

10.00-12.00 u. NIEUWE FYSIOPATHOLOGISCHE 

INZICHTEN EN TOEPASSINGEN 

Anti-inflammatoire therapie bij atherosclerose  

 P. Sinnaeve 
 

Cardiovasculaire complicaties bij OSAS en het effect 

van CPAP B. Buyse 
 

Systeemmastocytose C. Breynaert 
 

IgG4 gerelateerde ziekte D. Blockmans 
 

 

12.00 u.  Lunch en bezoek standen 
 

 

13.00-14.00 u. KEYNOTE LECTURE (E&E) 

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)  

 B. Van der Schueren 
 
 

14.00 u.  Koffiepauze en bezoek standen 
 
 

14.30-16.30 u. THEMASESSIE: SCREENING EN 

PREVENTIE (E&E) 

Zwangerschapsdiabetes: screening en belang voor 

het latere leven K. Benhalima 
 

Evaluatie en behandelingsdoelstellingen arteriële 

hypertensie T. Vanassche 
 

Valpreventie bij de geriatrische patiënt 

 J. Flamaing, K. Milisen 
 

Vaccinaties bij patiënten met chronische aandoeningen 

 C. Vandermeulen 

VRIJDAG 1 JUNI 2018 DONDERDAG 31 MEI 2018 

2017 

15.45-17u45 u. THEMASESSIE: BOT BIJ ZIEKTE EN 

VEROUDERING 

Osteoporose en fractuurpreventie: wat zegt 

het zorgtraject?  F. Luyten 
 

Osteoporose in de geriatrische patiënt: de rol 

van sarcopenie E. Gielen 
 

Osteoporose bij nierinsufficiëntie: een diagnostische 

en therapeutische uitdaging P. Evenepoel 

 

FLASH: Osteoporose bij mannen: they-too 

 D. Vanderschueren 

 

FLASH: Wat komt eraan als nieuwe medicatie: 

de anabolica in opmars? F. Luyten 

Deze folder kwam tot stand 

dankzij de steun van 

 

 
 

 
 

 


