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69ste GENEESKUNDIGE DAGEN VAN ANTWERPEN 2014

Gastro-Enterologie: in volle (R)evolutie!

Voorzitters Steven Van Outryve 

 Rob Verbist

KONINKLIJKE ARTSENVERENIGING VAN ANTWERPEN

Voorzitter Johan Snauwaert

Secretaris Frank Goes

 SECRETARIAAT GENEESHERENHUIS

 Rita Van Hoof

 Marie Van de Velde

 Louizastraat 8 – 2000 Antwerpen

 Tel. 03 233 37 00 – fax 03 233 67 07

 e-mail: karva@skynet.be

 www.KARVA.be

Secretariaat tijdens de Congresdagen

Aula Fernand Nédée – Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1 – 2610 Wilrijk
Tel. 03 820 20 67

Het inrichtend comité betuigt zijn erkentelijkheid aan Mevrouw de Gouverneur van de 
Provincie Antwerpen, de Rector van de Universiteit Antwerpen, de Burgemeester en het 
Bestuur van de stad Antwerpen, de Orde van Geneesheren, de Decaan van de Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen, de Voorzitters van 
alle deelnemende Wetenschappelijke Verenigingen en alle Sponsors voor hun sympathie 
en hun inzet om deze editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen mee mogelijk 
gemaakt te hebben.
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VOORWOORD VOORZITTER KARVA

Als voorzitter van Karva heb ik de eer en het genoegen u te verwelkomen op deze 69ste 
editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen. Sinds 1946 wordt dit congres zonder 
onderbreking jaarlijks georganiseerd en is het in de Antwerpse medische wereld een begrip 
en vaste waarde geworden. Het is ook het wetenschappelijk hoogtepunt van de Koninklijke 
Artsenvereniging van Antwerpen die dit jaar 394 lentes jong is.

Dit jaar werd als thema “gastro-enterologie in volle (r)evolutie” gekozen. Sinds kort is er een 
enorme toename van de wetenschappelijke focus en interesse in het boeiende microbioom 
dat we allen huisvesten. Enkele wetenschappelijke doorbraken en een ware paradigma 
verschuiving komen op ons af.

De voorzitters voor deze editie zijn Steven Van Outryve en Rob Verbist. Steven Van Outryve 
is gastro-enteroloog in het Sint-Vincentius ziekenhuis en Rob Verbist is actief als huisarts 
in de maritieme wereld. Dit onwaarschijnlijk gedreven team heeft een uitmuntend weten-
schappelijk programma samengesteld en verdient al onze lof. Niet alleen wetenschappelijk 
maar ook logistiek wordt dit congres een unieke ervaring. Voor de eerste maal in België zal 
er een app over het congres beschikbaar zijn, zodat in real-time alle informatie werkelijk 
binnen handbereik op de smartphone kan geconsulteerd worden.
 
Nieuw bij deze editie is een satellietsymposium op vrijdagavond. Dit gaat door in de verga-
derzaal van onze partner BNP Paribas Fortis aan de Wapper. Tijdens dit symposium wordt 
een wetenschappelijk zeer hoogstaande update voorgesteld. Nadien volgt een receptie in 
deze prachtige locatie die normaal niet toegankelijk is voor het grote publiek.

Voor deze editie moeten we uiteraard onze partners van de farmaceutische industrie be-
danken. Zonder hun steun zou het niet mogelijk zijn geweest dit allemaal te realiseren. De 
betrokkenheid van onze partners wordt extra in de verf gezet door het organiseren van een 
quiz waar verschillende leuke prijzen aan verbonden zijn. 

Het socio-cultureel programma wordt naar jaarlijkse traditie tot in de puntjes verzorgd. Er 
is niet alleen het project “Kunst in de Rand” dat met zeer veel toewijding elk jaar georga-
niseerd wordt door Marc Vanderveken. Als afsluiter op zaterdagavond werd het Red Star 
Line museum afgehuurd en is er een walking dinner met de mogelijkheid dit museum, een 
belangrijke landmark in Antwerpen, te bezoeken. 

Bij dit voorwoord wil ik nogmaals alle artsen-leden bedanken voor hun blijvend vertrou-
wen in onze vereniging en een warme oproep doen naar de artsen die nog geen lid zijn, 
het lidmaatschap te overwegen. Er zijn talrijke voordelen aan verbonden (zie p. 48) en we 
hopen op uw steun te mogen rekenen zodat we de vereniging de plaats kunnen geven die 
ze verdient.
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Een woord van dank ook aan de immer enthousiaste inzet van het Karva secretariaat met 
Rita en Marie. Zij hebben ontzettend veel uren geïnvesteerd in het succesvol maken van 
dit congres.

Ik wens u allen een zeer leerrijk congres dat uw inzichten op het gebied van de gastro-en-
terologie kan verruimen en dit in een collegiale en amicale sfeer.

Johan Snauwaert, 
voorzitter Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen 
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VOORWOORD VOORZITTERS GDA 2014

Beste collega, beste deelnemer,

De huidige Geneeskundige Dagen van Antwerpen staan in het teken van de gastro-entero-
logie, in al zijn facetten. Gezien de recente ontdekkingen in het desbetreffende vakgebied, 
kon ons inziens voor deze 69ste editie qua onderwerp geen betere keuze gemaakt worden. 
Er staan immers in de maag- en darmwereld verschillende revoluties op stapel. Eén van 
de belangrijkste nieuwe domeinen waarin volop research wordt verricht, is het onderzoek 
naar ons microbioom. Wij zijn gekoloniseerd door tal van microben, zowel bacteriën, virus-
sen (waaronder bacteriofagen) en fungi. Ze overtreffen het aantal cellen in het menselijke 
lichaam met een factor 10, en qua genetisch materiaal zelfs met een factor 150.
Als gastheer doen wij zelf een beroep op deze micro-organismen voor verschillende sleutel-
processen zoals bv voeding, rijping van de mucosale immuniteit en preventie van infecties 
door pathogene bacteriën. In ruil bieden we een aangename omgeving aan, met voldoende 
mucus om hun overleving te waarborgen. Een verandering van de microbiële populatie in 
onze darm, de zogenaamde dysbiose, speelt een rol in o.a. inflammatoire darmziekten, 
metabole aandoeningen, kanker, en uiteraard infecties zoals Clostridium difficile. Het mi-
crobioom dat in ons lichaam aanwezig is, zou wel eens even belangrijk kunnen zijn als onze 
eigen aangeboren genetische predispositie voor tal van ziekten. In de toekomst zullen de 
inzichten omtrent de pathogenese van verschillende ziekten, maar evengoed nieuwe be-
handelingsmogelijkheden ongetwijfeld gestaag toenemen. Een ware revolutie staat ons te 
wachten!
Een tip van de sluier zal hierover worden gelicht op de Academische Zitting op donderdag-
avond. 

Een tweede belangrijke omwenteling is de darmkankerscreening. Einde oktober 2013 start-
te het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Het betreft het eerste officiële 
screeningsprogramma waarvoor ook mannen uitgenodigd worden. 
Overlijden door dikkedarmkanker is de tweede meest voorkomende doodsoorzaak door 
kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Jaarlijks sterven ongeveer 1.750 Vlamingen aan 
deze ziekte. Dit betekent vijf mensenlevens per dag, alleen al in Vlaanderen! Daarenboven 
wordt elk jaar bij ongeveer 5.000 Vlamingen dikkedarmkanker vastgesteld. Er is echter nog 
veel werk aan de winkel om onze bevolking te laten kiezen voor preventie. Deze screening 
is alvast een belangrijke stap in de goede richting. Enkele voorlopige resultaten i.v.m. het 
Vlaamse screeningsonderzoek zullen daarom meegedeeld worden tijdens de Academische 
zitting. 
Om die reden wordt dit jaar, dankzij de steun van Omega Pharma en chocolatier Goossens, 
een goed doel in de schijnwerpers gezet. Voor de eerste duizend congresgangers wordt 
een speciale attentie voorzien.

Op medicamenteus vlak beweegt er zeer veel, niet in het minst in de wereld van de hepa-
tologie. Hepatitis C bijvoorbeeld, werd pas voor het eerst ontdekt in 1989. De eerste be-
handelingsmogelijkheden met interferon brachten curatie bij slechts 5% van de behandelde 
patiënten. Vijfentwintig jaar en talrijke onderzoeken later, staan er behandelingen voor de 
deur, die een genezingskans tot 100% waarborgen! Meer dan 30 moleculen zijn actueel in 
verregaande ontwikkeling om hepatitis C uit te roeien, te beginnen in de Westerse wereld. 
Een satellietsymposium zal om die reden dan ook speciaal aan dit onderwerp gewijd wor-
den. 
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Ook op vlak van inflammatoire darmziekten komen verschillende nieuwe behandelingen op 
ons af. Een steeds groter wordend armamentarium aan biologische geneesmiddelen wordt 
ons ter beschikking gesteld om elke ziekte-opstoot van onze patiënten efficiënt in remissie 
te brengen.

En dan is er nog de digitale (r)evolutie. Om ons allen het leven gemakkelijker te maken, is 
een app ontwikkeld voor ieders tablet of smartphone. De QR-code hiervoor is terug te vin-
den op pagina 10 in dit boekje of kan via de website van KARVA ingescand worden (http://
karva.be/app). Naast alle programma’s, een plattegrond en een samenvatting van de voor-
drachten, voorzien we ook live updates.

We zijn verheugd voor deze 69ste editie vier nieuwe verenigingen te mogen verwelkomen: de 
Vlaamse beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en diëtisten (het VBVD), de Belgian 
Endoscopic Nurse Association (ook gekend onder de afkorting AIEVV), de ZNA Universi-
taire dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie (UKJA) en het Wit-Gele Kruis. Zij zorgen stuk voor 
stuk voor een interessante voor- en/of namiddag, niet enkel voor hun eigen beroepsgroep, 
maar voor alle geïnteresseerden. 
Onze collega’s van het Tropisch Instituut schotelen ons daarenboven een leerrijke quiz voor 
op zaterdagmiddag. Iedereen welkom uiteraard.
Bij het doornemen van het programma zal U merken dat de gastro-intestinale tractus dank-
zij de deelname van tal van verenigingen tijdens deze editie van de Geneeskundige Dagen 
dan ook in al zijn facetten aan bod zal komen. We beogen een kruisbestuiving tussen eer-
stelijns-, tweedelijns- en derdelijns-gezondheidsmedewerkers, tussen medici en parame-
dici, en tussen congresbezoekers en de farmaceutische industrie met als ultieme doel de 
verdere verbetering van de zorg voor elke individuele patiënt. 

Tot slot een woord van dank. De Geneeskundige Dagen kunnen enkel tot stand komen 
dankzij de inzet van velen, zowel verenigingen, sprekers, de universiteit, IT-Wizards, cate-
raars alsook en niet in het minst de farmaceutische industrie. Het is onbegonnen werk ie-
dereen apart te bedanken, maar twee personen willen we wel bijzonder in de schijnwerpers 
zetten: Rita Van Hoof en Marie Van de Velde, de bezielers van het secretariaat van KARVA. 
Zonder hun ondersteuning en enthousiasme is een dergelijke onderneming onbegonnen 
werk. Een speciale dankjewel!

We wensen U een bijzonder leerrijk congres toe, met hopelijk revolutionaire inzichten tot 
gevolg!

Steven Van Outryve  &                          Rob Verbist 
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Congrestas + chocolade (stand Omega Pharma)
Ter gelegenheid van deze editie wordt een goed doel gesteund, namelijk Stop Darmkan-
ker. Voor de eerste 1.000 congresgangers wordt daarom per congresbezoeker (gratis) één 
doosje chocolade van Chocolatier Goossens voorzien, dankzij sponsoring van Omega 
Pharma. Een substantieel deel van de opbrengst van de verkoop van deze chocoladedoos-
jes wordt geschonken aan Stop Darmkanker. Dit doosje kan u samen met de congrestas 
afhalen op de stand van Omega Pharma in de inkomhal van aulagebouw Q.

Quiz
We organiseren ook een quiz voor alle geïnteresseerden. In totaal zijn er vier quizformulie-
ren. De quizvragen zijn terug te vinden in uw congrestas. U kan ervoor kiezen om slechts 
één quizformulier in te vullen, dan wel 4x deel te nemen door alle vragen te beantwoorden. 
Zo verhoogt u enkel uw kansen op winst!
Dankzij de ondersteuning van de farmaceutische industrie, zijn er dit jaar in totaal 10 inte-
ressante prijzen te winnen. De hoofdprijs is een Bongobon “Fasten your seatbelt” ter waar-
de van 299,90 EUR, aangeboden door Amonis. De andere prijzen zijn evenzeer de moeite. 
U kan ze terugvinden op de website van karva via link http://karva.be/gda.
Het ingevulde quizformulier kan u deponeren in de speciaal daartoe voorziene urne aan de 
hoofdingang in gebouw Q. De winnaars zullen op onze website vermeld worden. De prijzen 
kunnen afgehaald worden in het Artsenhuis, Louizastraat 8, 2000 Antwerpen, op vrijdag 19 
september tussen 10.00 u en 12.00 u.

App
Bent u in het bezit van een smartphone of tablet, download dan onze nieuwe congresapp 
via onderstaande QR-code. Last-minute wijzigingen in het programma, updates, foto’s,…. 
worden tijdens het congres op zeer regelmatige basis via de app verspreid.
 

Secretariaat tijdens de congresdagen
Aula Fernand Nédée (Aulagebouw Q) – Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1 – 2610 Wilrijk
Tel. 03 820 20 67
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 Donderdag 11 september 2014

ACADEMISCHE ZITTING

20:00 u – 22:15 u Aula Fernand Nédée

Verwelkoming en inleiding
Johan Snauwaert, Voorzitter KARVA
Paul Van Royen, Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UA
Steven Van Outryve & Rob Verbist, Voorzitters GDA 2014

1. Kennis delen kan levens redden. 
 Spreker: Luc Colemont

2. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker: één jaar na de 
start.

 Spreker: Guido Van Hal

3. Waarom de haven van Antwerpen heel belangrijk is, ook voor u.
 Spreker: Marc Van Peel

***Muzikaal intermezzo***

4. The gut microbiome – a new target for understanding, diagnosing and tre-
ating disease.

 Spreker: Jeroen Raes
 
5. Ethical aspects of treatment and pre-employment screening of seafarers in 

a globalised business.
 Spreker: Henrik Hansen

6. Voorstelling GDA 2015: Traumatologie, van eerste hulp tot revalidatie.
 Spreker: Jef Michielsen

Receptie en Opening Kunsttentoonstelling

Kunst in de Rand Marc Vanderveken

Accreditering: 1,5 C.P. - Ethiek & Economie  
reeds toegekend onder erkenningsnr. 13028278

Info en Registratie via secretariaat KARVA  
www.karva.be/gda of karva@skynet.be
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 Donderdag 11 september 2014

VOORPROGRAMMA ANESTHESISTEN

18:30 - 20:30 u UZA, Auditorium Kinsbergen

Organisatie Verantare
Doelgroep Anesthesiologen, chirurgen, intensivisten, algologen

Voor majeure ingrepen in de gastro-enterologische sfeer wil de anesthesie zich toespitsen 
op de behandeling van postoperatieve pijn. Waar tot meer dan een decennium geleden de 
epidurale analgesie gold als de te verkiezen techniek heeft de verbetering van het arsenaal 
aan conventionele pijnstillers en de ontwikkeling van een aantal alternatieve technieken, 
de epidurale toegangsweg enigszins naar de achtergrond verdrongen. Deze alternatieven 
worden op een kritische wijze behandeld door de diverse experten.

Programma

Thema Pijnstilling na gastro-enterologische heelkunde anno 2014
18:30 u onthaal
19:00 u start van de presentaties

Moderator Dirk Himpe (ZNA Middelheim)

Wound catheters: when, how and which substance?
Patricia Lavand’homme (UCL)

Abdominal wall blocks in gastro-enterological surgery.
Patrick Van Houwe (GZA, St. Augustinus)

The poor man’s epidural: Intravenous lidocaine?
Jean Joris (CHU, Luik)

Four years after the euthanasia of postoperative epidural analgesia: 
was it justified?
Marcel Vercauteren (UZA)

 Registratie is vrij en niet verplicht. Inschrijven is mogelijk via KARVA (www.karva.be/gda 
of karva@skynet.be). Accreditering werd reeds aangevraagd via het secretariaat Anes-
thesie van het UZA.
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  Donderdag 11 september 2014

ANTWERP MEDICAL STUDENTS’ CONGRESS

13:00-17:30 u Hall of S-building and R1

Organisatie European Medical Students’ Association (EMSA-Europe) - www.emsa.be 
Doelgroep Studenten geneeskunde,….

EMSA-Antwerp vzw is de Antwerpse afdeling van de European Medical Students’ Associa-
tion (EMSA-Europe). Dit is een internationale vereniging die het contact tussen geneeskun-
destudenten uit verschillende landen bevordert. Een enthousiast team zorgt voor de organi-
satie van evenementen m.b.t. verruiming van de medische opleiding en het uitwisselen van 
sociale, culturele en ethische aspecten van geneeskunde. Dit jaar is het de 8e editie van het 
Antwerp Medical Students’ Congress! 

For our friends from abroad:

The congress will be organised from 11 till 13 September and is jointly organised with the 
annual Antwerp Medical Days. The theme of this year is gastroenterology but you can 
participate with an abstract of a subject in any field of expertise. There will be a lecture 
on Thursday, Friday and Saturday as well as a dinner on Friday evening. All abstracts will 
be reviewed upfront by a professional jury and the top three will participate in a different 
competition with a chance to win the grand prize. The remaining abstracts will be presented 
during a posterwalk and the winners of this contest will also receive a prize. 

Programme

 Arrival at bus or train station Central Station of Antwerp

13:00-14:40 u Posterwalk – Case Reports Campus Drie Eiken - S building

14:45-15:15 u Reception  Campus Drie Eiken - S building

15:20-16:00 u Lecture: Irritable Bowel Syndrome 
 Benedicte De Winter (UA) Campus Drie Eiken - R1

16:15-17:30 u Powerpointpresentations Campus Drie Eiken - R1

Info en registratie via www.amsc.be  
Accreditering werd reeds aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014
 
SYMPOSIUM VOEDINGSDESKUNDIGEN EN DIËTISTEN

09:00 – 12:00 u Aula Fernand Nédée

Organisatie VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten) 
Doelgroep Diëtisten, huisartsen, gastro-enterologen, pediaters, allergologen,…

De Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten verenigt beroepsuit-
oefenaars in het bezit van een wettelijk erkend diploma.
Zij heeft tot doelstelling de beroepsbelangen te behartigen, te verdedigen, het beroep be-
kend te maken en te promoten naar het grote publiek, de overheid, artsen, andere gezond-
heidsmedewerkers en de voedingsindustrie toe.
Tevens staat de VBVD in voor navorming van de leden via het organiseren van bijscholin-
gen, uitgeven van een tweemaandelijks vaktijdschrift en allerhande publicaties.

Programma

Moderator Ann Meulemans, Coördinator competentiecentrum klinische voeding  
 UZ Leuven

09:00-09:40 u Nieuwe en minder typische voedselallergieën. 
 Margo Hagendorens, senior staflid pediatrie UZ Antwerpen

09:40-10:20 u Coeliakie, glutenintolerantie en glutensensitiviteit.
 Martin Hiele, kliniekhoofd gastro-enterologie UZ Leuven

10:20-10:30 u koffiepauze

10:30-11:20 u Koemelkeiwitallergie in theorie en praktijk.
 Bruno Hauser, gastro-enteroloog en Karen De Brul, diëtiste UZ Brussel

11:20-12:00 u Laag FODMAP dieet.
 Marleen Genetello, diëtiste gastro-enterologie UZ Gent

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.  
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  Vrijdag 12 september 2014

SYMPOSIUM GASTRO-INTESTINALE ONCOLOGIE

08:15 – 12:30 u Promotiezaal

Organisatie Iridiumkankernetwerk in samenwerking met UZA en ZNA
Doelgroep huisartsen, gastro-enterologen, oncologen, chirurgen, 
 radiotherapeuten, diëtisten,…

08:15 u  Ontvangst en inschrijving
08:45 u  Verwelkoming: Willem Lybaert, medisch oncoloog Iridium 
 Kankernetwerk

Programma

Aanpak van slokdarmtumoren anno 2014: een multidisciplinaire aanpak is primordiaal 
voor kwaliteit
 
Moderatoren   Jos Callens (gastro-enteroloog) en Ivan Leunckens (huisarts)

08:45 u Voorstelling casus distale slokdarmtumor – casus gemetastaseerde 
slokdarmtumor.

 Jos Callens, gastro-enteroloog AZ KLINA Brasschaat

09:00 u Multidisciplinaire aanpak van slokdarmtumoren anno 2014: wie 
speelt een rol?

 Marc Simoens, gastro-enteroloog ZNA campus Jan Palfijn

09:20 u Nutritioneel assessment en voedingskundige behandeling bij 
slokdarmtumoren.

 Kurt Boeykens, verpleegkundig voedingsdeskundige AZ Nikolaas, 
Sint-Niklaas

09:40 u Radiotherapie van slokdarmtumoren: opvang van neveneffecten 
thuis.

 Sabine Vanderkam, radiotherapeute ZNA campus Middelheim

10:00 u Chemotherapie en aanpak nausea/braken: wat geven in het 
ziekenhuis, wat thuis?
Isabel Dero, gastro-enterologe GZA campus Sint-Augustinus 

10:20 u Mogelijkheid tot vragen tijdens de pauze

(vervolg zie pagina 16)
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Levermetastasen van colorectale tumoren anno 2014: enkel levensverlengende 
chemotherapie of agressief behandelen?

Moderatoren Jozef Wauters (gastro-enteroloog) en  Sandor Van Bijsterveld (huisarts)

10:50 u Voorstelling casus levergemetastaseerd rectumcarcinoma.
 Jozef Wauters, gastro-enteroloog GZA campus Sint-Vincentius

11:05 u Multidisciplinaire aanpak van levergemetastaseerde darmtumoren: 
wanneer is wat zinvol?

 Marc Peeters, diensthoofd oncologie UZA

11:25 u Rol van de chirurgie bij levermetastasen: hoe ver kan je gaan in 
curatief opzet? 

 Dirk Ysebaert, diensthoofd hepatobiliaire, transplantatie en endocriene 
heelkunde UZA 

11:45 u Chemotherapie bij darmkanker: aandachtspunten voor de 
huisarts. 

 Frank Van Fraeyenhove, medisch oncoloog ZNA campus Middelheim

12:05 u Radiotherapie van levermetastasen: exotische therapie of 
oprukkende mogelijkheid?

 Reinhilde Weytjens, radiotherapeute GZA campus Sint-Augustinus

12:25 u Mogelijkheid tot vragen

(vervolg van pagina 15)

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014

ANTWERP MEDICAL STUDENTS’ CONGRESS

08:00 -17:45u         Hall of S-building and R2

Organisatie European Medical Students’ Association (EMSA-Europe) 
 www.emsa.be 
Doelgroep Studenten geneeskunde,…

Programme

08:00-09:00 u Breakfast  Campus Drie Eiken

09:05-12:00 u Posterwalk - abstracts Campus Drie Eken - S building

12:05-13:00 u Lunch Campus Drie Eiken

13:00-…. Posterwalk – abstracts Campus Drie Eiken - S building

16:15-17:00 u Lecture: Obesitas Campus Drie Eiken - R2
 Guy Hubens (UZA, UA)

17:00-17:45 u Announcement winners Campus Drie Eiken - R2

20:00-….  Dinner City of Antwerp, Peerdestal

Info en registratie via www.amsc.be 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014

SYMPOSIUM  ERGOTHERAPEUTEN

10:00 – 16:00 u  R1

Organisatie Vlaams Ergotherapeutenverbond 
Doelgroep Ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, dokters,
 verpleegkundigen en alle andere zorgverleners van patiënten met NAH 3. 

HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION 

WORKSHOP FOR PROFESSIONALS

Moderator Turid Deisz
Instructors  Kit Malia & Anne Brannagan

‘Where cognitive impairment is causing management difficulties or limiting response to re-
habilitation, specialist advice should be sought and, if appropriate, the patient referred to a 
formal cognitive rehabilitation programme’
RCP/BSRM National Clinical Guidelines [UK] (2003)

Course Description
This one day interactive workshop is suitable for professionals working with adults who 
have cognitive problems following brain injury.
The course focuses on practical activities that can be used in the rehabilitation of attention, 
visual processing, information processing, memory and executive functions.

Aims
To teach therapists how to Design, Develop & Implement a comprehensive cognitive reha-
bilitation programme

Programme

10:00 u  Overview/Education? 
 Overview of course. The 4 approaches to practical rehabilitation. The 

need for education and a recommended basic curriculum. Understanding 
how to teach and tips for doing this. Example of education sheet about 
attention. Illustrative case study. Group work on how to provide an edu-
cation programme using a case study. Feedback and summary of what 
we did with this case study.

11:00 u  Coffee 

11:30 u  Process Training
 What is process training? The process training cycle. Does process trai-

ning work? How does process training work and the link with self effica-
cy. Incorporating awareness training into process training. How to design 
tasks for process training. Grading activities. Group work on designing a 
process training task for a case study. Feedback.

12:30 u  Lunch
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  Vrijdag 12 september 2014

SYMPOSIUM  ERGOTHERAPEUTEN

10:00 – 16:00 u  R1

Organisatie Vlaams Ergotherapeutenverbond 
Doelgroep Ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, dokters,
 verpleegkundigen en alle andere zorgverleners van patiënten met NAH 3. 

Programme

13:30 u  Strategy Training 
 The use of strategy training. Difficulties with strategy training. Benefits 

of strategy training. Teaching strategies through using process training 
and functional activities training. Group work on teaching strategies via 
process training using a case study. Feedback.

14:30 u  TEA 

15:00 u  Functional Activities Training 
 The end of the rainbow. Used as a medium for training specific cognitive 

skills. Choosing activities to use. 7 steps to using functional activities 
training. Summary of how these steps were used with a case study.

 Conclusion
 Setting these approaches into the context of holistic treatment program-

mes.

16:00 u  End 

Info en registratie kan enkel via www.ergotherapie.be  

Leden VE: 1 dag: 80 EUR, 2 dagen: 160 EUR 
Niet-leden: 1 dag: 100 EUR, 2 dagen: 180 EUR  
Studenten: 1 dag: 80 EUR, 2 dagen: 140 EUR  

Informatie: www.ergotherapie.be, doorklikken naar Vormingen/bijscholingen. 
Voor bijkomende vragen kan u terecht op ve-gda@live.be
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  Vrijdag 12 september 2014

MEET THE EXPERT: WORKSHOPS OP VRIJDAGMIDDAG

12:30 – 13:30 u   R013-R014-R015 

Organisatie KARVA, Updates@Uantwerpen.be
Doelgroep  Huisartsen, alle andere geïnteresseerden

Programma

U kan kiezen uit drie workshops. Elke workshop duurt 45 minuten + 15 minuten vragen.

12:30 – 13:30 u

WORKSHOP 1: R013

Bloedarmoede: waar beginnen we en waar eindigt het…. ?

 Spreker: Evi Van Dyck, gastro-enterologe, KLINA

WORKSHOP 2: R014

Kankerscreening: iedereen doet mee, maar wat doen we ermee?

 Spreker: Marc Peeters, oncoloog, UZA

WORKSHOP 3: R015

Gastro-enterologische importpathologie: zitten er zebra’s tussen de paarden?  

 Spreker: Jan Clerinx, internist, ITG

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014

10e SYMPOSIUM VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

BODY ART
14:30 – 16:30 u  Aula Fernand Nédée

Organisatie  KARVA Koninklijke Artsenvereniging Van Antwerpen
 BESKO Beroepsvereniging Voor Schoonheidsspecialisten
 SIVO Stedelijk Instituut Voor Volwassenonderwijs
 IDG Instituut Denise Grésiac
Coördinatie  SLC Skin & Laser Clinic Antwerpen
 Serge Coopman - Sandra Swimberghe
Doelgroep Schoonheidsspecialisten

Programma

14:30 u Introductie
 Serge Coopman, SLC
14:35 – 15:00 u Dermatologische Carrousel
 Johan Snauwaert, Brasschaat
15:00 – 15:30 u Body Art en Medische Complicaties
 Christa De Cuyper, AZ Sint-Jan, Brugge
15:30 – 16:00 u Decoratieve Maquillage

Producten en Technieken
Jos Brands, SIVO,
Ingeleid door John Boeckx, voorzitter BESKO

16:00 – 16:15 u Body Art en Contactallergie
 Sandra Swimberghe, SLC

16:30 u Receptie en Tentoonstelling ‘Closer’

De Huid Als Landschap
Fotografie David Van Oost

DEELNAME  € 25 gewone inschrijving  
 € 20  leden BESKO en scholen aangesloten bij BESKO  
 € 15  studenten Denise Grésiac en SIVO

KARVA 
Louizastraat 8 
2000 ANTWERPEN 
T 03/233 37 00 
F 03/233 67 07 
karva@skynet.be

INSTITUUT DENISE GRÉSIAC 
Koninklijkelaan 9  
2600 BERCHEM  
T 03/230 03 84 
F 03/230 64 94  
info@denisegresiac.be

BESKO 
BELPAIRESTRAAT 6 
2600 BERCHEM  
T 03/280 80 70 
F 03/281 33 96  
info@besko.be

SIVO  
GROTE STEENWEG 226   
2600 BERCHEM  
T 03/286 82 82 
F 03/286 82 92   
info@scvo-sivo.be

INFO EN REGISTRATIE
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  Vrijdag 12 september 2014

MULTIDISCIPLINAIR SYMPOSIUM INFLAMMATOIRE  
DARMZIEKTEN

14:00 – 17:00 u  R3

Organisatie UZA
Doelgroep  Huisartsen, pediaters, gastro-enterologen, chirurgen, diëtisten,….

Programma 

Moderatoren  Els Van de Vijver 
 Peter Dieleman

 Multidisciplinaire aanpak van IBD.
 Tom Moreels (UCL)

 Rol van beeldvorming bij evaluatie Morbus Crohn: chirurgie of niet?
 Maarten Spinhoven (UZA)

 Rol van de patholoog bij diagnostiek bij IBD.
 An Driessen (UZA)

 Sondevoedingstherapie bij kinderen met Crohn: 
 is het werkelijk effectief?
 Jan Taminiau (UZA)

 Rol van chirurgie bij IBD, wachten of toch ingrijpen?
 Sylvie Van den Broeck & Lee Balliu (UZA)

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014

WORKSHOPS STOMAZORG-SONDES-DIABETES

14:00 – 17:00 u  R013 – R014 – R015

Organisatie Wit-Gele Kruis Antwerpen

Doelgroep Huisartsen, gastro-enterologen, ….

Aantal deelnemers: max. 30 per workshop

Interactieve workshops 14:00 - 17:00 u 
 (1 workshop/uur met telkens herhaling om 15:00 en 16:00 u)

1. Een kwaliteitsvolle stoma- en wondzorg in de eerstelijn? Yes, we can! 
Hilde Claessen – stafmedewerker wondzorg 
Josée Boeckx – referentieverpleegkundige wondzorg 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 

Stoma- en wondzorg zijn sterk evoluerende dynamische zorgdomeinen. Zo is het aanbod 
van stoma- en wondzorgproducten groot en verandert het regelmatig. Een doordachte 
keuze maken in de materialen vormt een belangrijke schakel binnen een kwaliteitsvolle 
zorg. Maar hoe maakt u nu een juiste keuze binnen dit grote aanbod? 

2. Maagsondes: opstart en opvolging thuis.
Peter Van Rosendaal – coördinator verpleegtechnisch support team 
Noortje Segers – diëtiste 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 

Een maagsonde… Hoe moet het (nu verder)? Welke materialen en mogelijkheden zijn 
er? Wat zijn de aandachtspunten voor de plaatsing van een sonde? Welke problemen 
kunnen optreden met de sonde of de voeding? En hoe zat het nu weer met de terugbeta-
lingsmogelijkheden? Deze vragen en nog veel meer zullen in een interactieve workshop 
beantwoord worden door een verpleegexpert en diëtiste. 

3. Interdisciplinaire diabeteszorg in de eerstelijn – The best is yet to come!? 

Els Broeckx – stafmedewerker diabetes 
Bart Dubois – verpleegkundige - diabeteseducator 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw 

Doorheen de jaren is de omvang van en daardoor ook de aandacht voor de diabetespro-
blematiek sterk toegenomen: het aantal diabetespatiënten stijgt onrustwekkend. Waaruit 
bestaat nu onze verpleegkundige basiszorg voor uw diabetespatiënt? Voor welke onder-
steuning komt uw diabetespatiënt in aanmerking en welke voordelen biedt hem dit? Wij 
helpen u om door het bos de bomen te zien. 

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Vrijdag 12 september 2014

SYMPOSIUM VVAG: Voeding en gastro-intestinale problemen 
bij personen met een ernstige verstandelijke beperking.

13:30 – 17:00 u  R019

Organisatie Vlaamse Vereniging van Artsen Werkzaam in de Gehandicaptenzorg 
(VVAG)

Doelgroep Artsen werkzaam in de gehandicaptenzorg, huisartsen, gastro-enterolo-
gen,

 diëtisten,… 

Programma

13:30 u Werking van de DGZ en de vereniging VBVD. Voeding en de rol van 
de diëtiste in voorzieningen voor personen met een (meervoudige en) 
verstandelijke beperking.

 Diane Buekers, coördinator Voeding, Begeleidingscentrum Ter Heide, 
Genk en tevens voorzitster Commissie DGZ (Diëtisten Gehandicapten-
Zorg) van de VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten)

15:00 u Toediening van medicatie via gastrostomiesonde, resultaten van be-
vraging van personeel werkzaam in voorzieningen voor personen 
met een ernstige meervoudige beperking. 

 Elke Joos, PhD studente Farmaceutische Wetenschappen, U-Gent  

15:30 u  Gastro-oesophageale reflux bij personen met een verstandelijke be-
perking.

 Hester van der Laan, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, werkzaam 
bij organisatie Idris (Amarant) te Rijsbergen (NL)

16:30 u Algemene vergadering leden VVAG (huishoudelijke aangelegenheden) 

17:00 u Einde 

Info en registratie:  
Miranda Clijmans  
secretariaat VVAG  
p.a. Vosselaarseweg 1  
2275 Gierle (Lille)  
tel. 014/60 12 07  
fax. 014/61 71 71  
e-mail : miranda.clijmans@hetgielsbos.be   
Accreditering werd aangevraagd via het VVAG. 
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  Vrijdag 12 september 2014

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE: VOEDINGS-  
EN EETSTOORNISSEN VAN 0-18 JAAR 

13:30 – 16:30 u  R 101

Organisatie UKJA
Doelgroep kinder- en jeugdpsychiaters, psychiaters, psychologen, huisartsen, 

gastro-enterologen, kindergastro-enterologen, logopedisten, opvoedkun-
digen, diëtisten, verpleging en alle andere geïnteresseerden

Programma

Moderator Daniëlle van de Merwe

13:30 u Voedingsstoornissen bij kinderen van 0-6 jaar: beknopt overzicht.
 Danielle van de Merwe, kinder- en jeugdpsychiater

 In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende 
niet-organische voedingsstoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen 
onder de 6 jaar en hun behandeling. 

14:00 u Eetstoornissen van 6-18 jaar: beknopt overzicht.
 Annik Simons, kinder- en jeugdpsychiater

 De verschillende eetstoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen van 6 
tot 18 jaar worden overlopen met aandacht voor de differentiaal diagnos-
tiek.

14:30 u Gewicht in evenwicht: behandelprogramma voor kinderen en jonge-
ren met overgewicht.

 Els Engels, voedingsdeskundige

 De groepstherapie ‘gewicht in evenwicht’ wordt voorgesteld die aange-
boden wordt voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. 
Hierbij wordt educatie rond gezonde voeding en emotionele ondersteu-
ning gecombineerd met een bewegingstherapie. Zowel de kinderen als 
hun ouders worden bij deze therapie gecoacht.

15:00 u Pauze

(vervolg zie pagina 26)
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15:30 u Residentiële behandeling van jongeren met anorexia en boulimia 
nervosa.

 Martine Ruthgeerts, psychiatrisch verpleegkundige.

 Desondanks dat kinderen en jongeren bij voorkeur binnen hun eigen mili-
eu behandeld worden, is de psychiatrische en somatische toestand soms 
dermate ernstig dat een residentiële behandeling binnen een zorgeenheid 
gespecialiseerd in eetstoornissen noodzakelijk is. In deze lezing wordt 
een overzicht gegeven van wat deze behandeling inhoudt.

 
16:00 u MFT: multi-familie therapie voor kinderen en jongeren met anorexia 

nervosa.
 Katrien Baekelandt, psychologe en systeemtherapeute

 Multi-familie Therapie is een internationaal erkende behandeling in het 
kader van anorexia nervosa. Hierbij komen verschillende gezinnen waar-
van één of meerdere kinderen aan anorexia nervosa leiden een aantal da-
gen samen in dagbehandeling. De ouders krijgen de rol van co-therapeut 
en de therapeuten faciliteren als katalysators het genezingsproces. 

(vervolg van pagina 25)

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 



27

  Vrijdag 12 september 2014

HET CHIRURGISCH GEVAL

15:30 – 19:00 u     S1

Organisatie Paul Willemsen

Doelgroep Chirurgen, gastro-enterologen, huisartsen, …

HET CHIRURGISCH GEVAL

wetenschappelijke ontmoeting assistenten en chirurgen

Programma

15:30-17:30 u  Deel 1: Casuïstiek 

Moderatoren       Els Van Dessel en Stijn Heyman

1. Klein Duimpje liet steentjes achter…

 H-J Florin, AZ Turnhout

2. De prinses en de (Spn)erwt

 S. Hillewaere, ZNA Jan Palfijn, Merksem

3. Splenectomie voor dikke benen

 Y. Janssen, UZ VUB, Jette

4. Het is niet wat het lijkt

 V. Rotsaert, AZ Imelda, Bonheiden

5. Hernia zonder zwelling?!

 F. Bakal, Twee Steden ziekenhuis, Tilburg (NL)

6. Even een port-a-cath verwijderen

 V. Van Brandt, ZNA Middelheim Antwerpen

7. Een verhaal met een staartje

 B. Bourgonjon, UZ VUB, Jette

(vervolg zie pagina 28)



28

17:30-18:00 u Pauze 

18:00-19:00 u Deel 2: State of the Art Lecture

(R)evolutie in de Gastro-enterologie: chirurgisch standpunt (evolutie mini-invasieve 

chirurgie) vs. gastro-enterologisch standpunt (meer invasieve endoscopie) 

 Chirurgisch standpunt: J. Knol, Jessa ziekenhuis, Hasselt

 Gastro-enterologisch standpunt: T. Moreels, UCL

Prijsuitreiking Beste Presentatie

Receptie

(vervolg van pagina 27)

Info en registratie:  Paul Willemsen 
 03/280.38.31
 Paul.willemsen@zna.be 
Accreditering werd aangevraagd via het secretariaat heelkunde-ZNA.
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  Vrijdag 12 september 2014 
hoofdkantoor BNP Paribas Fortis

Meir 48 (ingang Wapper)
2000 Antwerpen

SATELLIET SYMPOSIA: 
INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN EN HEPATOLOGIE

Organisatie KARVA in samenwerking met Abbvie, Gilead, MSD en BNP Paribas 
Fortis

Vanaf 19:30 u Ontvangst
20:00 u Start symposia 

Programma

symposium 1: “Inflammatoire darmziekten: veel meer dan 
darmpjes met krampjes”

Moderatoren Filip Van den Bosch (UZ Gent) en Steven Van Outryve (GZA, UZ Ant-
werpen) 

Doelgroep dermatologen, gastro-enterologen, huisartsen, oftalmologen, reuma-
tologen, kinderartsen, …

20:00-20:30 u  “Het oog op IBD?”: Ilse De Schryver (UZ Gent)
20:30-21:00 u “Met huid en haar”: Julien Lambert (UZ Antwerpen)
21:00-21:30 u “Tot op het bot!”: Jan Van Offel (UZ Antwerpen, GZA)

symposium 2: “Hepatitis C: Wanna C a true Revolution?”

Moderatoren Rob Verbist (Mediport) en Chris Verslype (UZ Leuven)
Doelgroep  gastro-enterologen, gevangenisartsen, huisartsen, kinderartsen, psy-

chiaters, ….

20:00-21:15 u Stefan Bourgeois (ZNA) en Sven Francque (UZ Antwerpen)

21:30 u-….  Receptie

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM: HET KLEINE BEKKEN

09:00 – 12:30 u     Aula Fernand Nédée

Organisatie KBK-UZA, AXXON, GZA-campus Sint-Vincentius 
Doelgroep Kinesisten, huisartsen, gynaecologen, urologen, gastro-enterologen, chi-

rurgen, radiologen,…..
Programma

09:00 u Welkomstwoord
 Moderatoren Jean Renard (GZA) en Stefan De Wachter (UZA)

09:10 u Zin en onzin van damsteun door een vroedvrouw.
 Marlene Reyns (AZ Nikolaas, Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen)

09:30 u Zin en onzin van episiotomie.
 Firas Cha’ban (GZA)

09:50 u De bekkenbodem bij obstipatie.
 Heiko De Schepper (UZA)

10:10 u MRI defecografie, beeldvorming van de drie compartimenten. 
 Maarten Spinhoven (UZA)

10:30 u Discussie

10:45 u Pauze 

 Moderatoren Alexandra Vermandel (UZA) en Steven Van Outryve (GZA, 
UZA)

11:00 u Chirurgische technieken bij fecale incontinentie aan de hand van een 
getuigenis. Lee Balliu (UZA)

11:30 u Bekkenbodemkine voor het achterste compartiment van het kleine 
bekken. Alexandra Vermandel (UZA)

11:50 u Interactie tussen blaas en darm: rol in de praktijk.
 Michel Wyndaele (UZA)

12:10 u Neuromodulatie – eenzelfde behandeling voor zowel darm- en blaas-
disfunctie. Stefan De Wachter (UZA)

12:30 u Discussie 

Info en registratie via KARVA (www.KARVA.be/gda of KARVA@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via het secretariaat van de dienst Urologie van het UZA.
C.P. Ethiek en Economie zijn reeds toegekend.
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  Zaterdag 13 september 2014

PLENAIRE SESSIE: “VAN BOVEN TOT ONDER”

09:00 – 13:00 u     Promotiezaal

Organisatie KARVA, Updates@Uantwerpen.be
Doelgroep Huisartsen en gastro-enterologen, naast alle andere geïnteresseerden

09:00-13:00 u  Plenaire sessie
Onder het algemene thema van deze geneeskundige dagen presenteren we een multidis-
ciplinair programma met de maagdarmtractus als rode draad. Zeven topics, “van kop tot 
staart”, telkens een andere gewaardeerde discipline. Aan het einde volgt een ludieke quiz 
van het ITG over importpathologie. 

Programma

Moderatoren Rob Verbist en Peter Dieleman

09:00-09:20 u Halitosis. Verbond Vlaamse Tandartsen

09:20-09:40 u Laryngopharyngeale reflux.
 Nora Van Ardenne, NKO, GZA Campus St. Jozef Mortsel

09:40-10:00 u PPI’s onder de loupe.
 Hans De Loof - Farmaceutische Wetenschappen, UA

10:00-10:20 u  Pauze

10:20-10:40 u Fodmap dieet: nuttig of hype? Marie Van Dooren – diëtiste, UZA 

10:40-11:00 u PBBC – Post Bariatrische Body Contouring in de behandeling van 
morbide obesitas.

 Marianne Mertens - plastische heelkunde, ZNA Middelheim

11:00-11:20 u De anatoom-patholoog en het bevolkingsonderzoek naar colonkan-
ker. Fabrice Lockefeer, anatoom-patholoog, AZ Monica

11:20-11:40 u Functionele obstipatie. Joëlle Roenen, bekkenbodemkliniek, UZA

11:40-12:00 u Pauze

12:00-13:00 u QUIZ in GIS: over importpathologie bij maag-darmlijden. 
Jef Van den Ende, ITG

Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be). 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM TANDARTSEN 

08:30 – 12:30 u      R2 

Organisatie Lokale afdeling Antwerpen van het Verbond der Vlaamse Tandartsen 
(VVT).

Doelgroep Tandartsen, MKA-artsen, ….

“Voor een goede vertering moeten Mond-, Kaak- en Aangezicht 
optimaal functioneren.”
Spreker: J. Bergé (MKA, Radboud Universiteit, Nijmegen)

The human head consists of different types of structures, i.e. soft tissue (skin, muscles, 
etc.), hard tissue (skull), and teeth. All three of them are of major importance in the analysis 
and planning of oral and maxillofacial (OMF) surgery.
During the last decades the analysis and planning process in OMF surgery treatment has 
been done by clinical investigation, radiographs, spiral CT scans, plain photography, model 
analysis and/or stereolithographic skull models. New 3-D techniques have now been intro-
duced and their role as potential routine imaging techniques will be discussed. 

The presentation will especially provide information about the 3D- treatment planning of 
facial pathology.  3-D stereophotogrammetry (extends traditional photography with depth 
information), Cone Beam CT (makes realistic and accurate 3-D imaging of the facial anato-
my possible with a low radiation dose) and digimodels (a 3-D digital representation of upper 
and lower teeth for orthodontic and dental applications) are the 3 basic techniques that will 
be demonstrated for the evaluation and planning of some complex cases. 

08:30 u Ontvangst en inschrijving
09:00 - 10:30 u Voordracht 1
10:30 - 11:00 u Pauze
11:00 - 12:30 u Voordracht 2
12:30 u Einde

Registratie:
Via link: http://www.vvt.be/index.php?ID=44414
Na overschrijving op rekeningnr BE30001473411711 - GEBABEBB  van de Lokale Afdeling Antwer-
pen van het VVT. 

• KTCA-leden: € 50
• Leden van KTC en TCM: € 50 + € 20 (adm. kost) = € 70 
• Niet-KTC-leden, wel VVT-leden betalen € 50 + € 40 (admin. kost) = € 90
• Niet-VVT-leden kunnen inschrijven mits betaling van € 200 (admin. kost VVT) + € 40 (admin. 

kost KTCA) + € 50 (GD) = € 290
• Artsen schrijven gratis in, maar moeten hun deelname bevestigen/doorgeven via www.

karva.be/gda of via karva@skynet.be 

Verantwoordelijken voor dit symposium: 
Rita Tutelaars (ritatutelaars@telenet.be) 
Pol Van Daele (polvandaele@skynet.be)

Accreditering is aangevraagd (deelgebied 3 en 6, 20 AE)
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  Zaterdag 13 september 2014

ANTWERP MEDICAL STUDENTS’ CONGRESS

10:00 – 12:00 u     R3

Organisatie European Medical Students’ Association (EMSA-Europe)-www.emsa.be

Doelgroep Studenten geneeskunde,…..

Programme

10:00-11:00 u Lecture: Gastrointestinal bleeding                     Campus Drie Eiken - R3
 Zul Mirza (London)

13:00-… Guided tour of Antwerp City of Antwerp - Groenplaats

Info en registratie via www.amsc.be 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM AIEVV

09:00 – 13:00 u R4 (lezingen)
 R013-R014-R015 (Workshops na de pauze)

Organisatie AIEVV

Doelgroep Endoscopieverpleegkundigen, paramedici,…..

Programma

Moderatoren  Hubert Schwarzer, Luc Gené 

09:00 - 09:10 u Openingswoord 

09:10 - 09:40 u Proctologie: Port of entry … 
 S. Bouhadan,  UZA 

09:40 - 10:10 u Interventionele bronchoscopie 
 J. Yserbyt UZ Gasthuisberg 

10:10 - 10:40 u Tropische ziekten binnen gastro-enterologie
 J. Clerinx, Instituut Tropische Geneeskunde

10:40 - 11:10 u Pauze 

11:10 - 12:40 u Workshops (nieuwigheden ERCP, colonvoorbereiding, gastro-
stomie) 

12:40 - 13:00 u Ronde tafel / Vraagstelling 

13:00 - …        Lunch

Inschrijven verplicht via: www.aievv.be 
Gegevens contactpersoon: hubert.schwarzer@telenet.be of Tel.: 02/305.47.61
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM GASTRO-ENTEROLOGIE: HET SPECIALE GEVAL

09:00 – 12:15 u     S1 

Organisatie VVGE

Doelgroep Gastro-enterologen, chirurgen, huisartsen, studenten geneeskunde, en-

doscopie-verpleegkundigen,……..

Programma

Moderatoren  Jeroen Lenz, Sven Francque

 

09:00 u Verwelkoming

09:05 - 09:45 u State-of-the-Art: Faecale microbiota transplantatie. Oude wijn in nieuwe 

zakken. 

 Danny De Looze (UZ Gent)

09:45 - 10:45 u Case reports

1. Sepsis bij levercirrose: antibiotica of microbiota? 

 Ingrid Bruggeman, Lisbeth Vandenabeele, Hans Van Vlierberghe, Danny 

De Looze, Anja Geerts (UZ Gent)

2. Abrikossoff wie?

 Hanne Ooms, Steven Van Outryve, Tom Moreels (UZA, GZA St-Vincentius, 

UCL)

3. Hep. C is working on my nerves! 

 Michaël De Koning, Sven Francque, Peter Michielsen, Thomas Vanwolleg-

hem (UZA)

4. From cocoon to butterfly. 

 Nikki Granacher, Clara Thienpont, Maggy Osselaer, Stefan Bourgeois, Mi-

chaël Fried, Pierre Gigase (ZNA Campus Stuivenberg)

10:45 - 11:15 u Pauze 

(vervolg zie pagina 36)
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11:15 - 12:15 u Case Reports

5. Noodzakelijke interactie tussen radiologie en endoscopie voor zinvol-

le chirurgie. 

 Tom Moreels, Maarten Spinhoven, Martin Ruppert, Erika Van Den Bogaert 

(UCL, UZA, St-Jozef Malle)

6. Hepatitis C, visusstoornissen en dreigend leverfalen. 

 Nele Schoofs, Diethard Monbaliu, Wim Laleman, Chris Verslype, Schalk 

Van der Merwe, Jacques Pirenne, Frederik Nevens (UZ Gasthuisberg)

7. IBD: a bloody complication. 

 Filip Couturier, Inge Hantson, Vicky Nowé, Jan Lemmens, Luc Colemont, 

Steven Van Outryve (GZA St-Vincentius)

8. Een 45-jarige Afrikaanse vrouw met HIV en HAART presenteert zich 

met cholestatische levertests en hypodense letsels in lever en milt. 

 Sam Proesmans, Jan Nagler, Hans Slabbynck, Johannes Holvoet (ZNA 

Middelheim)

Info en registratie via Sven Francque, UZ Antwerpen – sven.francque@uza.be
Accreditering werd aangevraagd via de dienst Gastro-enterologie van het UZA.

(vervolg van pagina 35)
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM ANTWERPSE EVALUATOREN VAN MENSELIJKE
SCHADE EN BELGISCHE NEDERLANDSTALIGE VERENIGING 
VAN VERZEKERINGSRAADSGENEESHEREN EN MEDISCHE 
EXPERTEN

09:30 – 12:00 u R101 

Organisatie Antwerpse Evaluatoren van Menselijke Schade en Belgische Nederlands-

talige Vereniging van Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Exper-

ten

Doelgroep advocaten, juristen, verzekeraars gespecialiseerd in personenschade en 

aansprakelijkheid, verzekeringsartsen, tandartsen, huisartsen, spoedge-

vallenartsen en orthopeden, abdominale chirurgen en alle andere geïnte-

resseerden

Moderator  Stefan Van Bragt

Programma

09:30 u Marc Braem, Tandheelkunde UA

 Verzekeringsgeneeskundige evaluatie van tandschade.

 Evaluatie van tandletsels is een erg gespecialiseerd onderdeel van de let-

selschade. Nochtans kan de tandarts-expert zijn taak niet naar behoren 

uitvoeren zonder de door de behandelende geneesheren en tandartsen 

verstrekte informatie. Dit betreft zowel de spoedarts, huisarts als tandarts 

en stomatoloog.

 De voordracht van Marc Braem overloopt de verschillende aspecten van 

evaluatie van de tandschade, met bijzondere aandacht voor de kwaliteits-

criteria van de door de behandelende artsen en tandartsen verstrekte in-

formatie. Verder zal een eerstelijns-benadering van vaststellen van tand-

schade worden aangebracht, inclusief het type-herstel.

10:30 u Pauze

(vervolg zie pagina 38)
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10:45 u  Wouter Vaneerdeweg, Abdominale Chirurgie UA

 Late verwikkelingen van abdominaal trauma.

 De verzekeringsgeneeskundige evaluatie van het abdominale trauma be-

treft in eerste instantie de inschatting van de tijdelijke en blijvende onge-

schiktheid en de esthetische schade door de littekens. Bij de consolidatie 

moet men evenwel ook bijzondere aandacht besteden aan mogelijke latere 

gevolgen ervan, om eventueel een voorbehoud voor de toekomst te for-

muleren.

 Wouter Vaneerdeweg bespreekt enkele van deze late gevolgen.

 Zijn er factoren die de kans op optreden ervan bepalen? Binnen welke 

tijdspanne na het ongeval of heelkundige ingreep treden ze meestal op?  

Is er op dit vlak recente evolutie door nieuwe operatieve technieken of 

voorzorgsmaatregelen?

11:30 u Jan Verhaegen, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie KU 

Leuven

 Infectieuze gevolgen na splenectomie - nuttige/nodige vaccinaties.

 Jan Verhaegen bespreekt de infectieuze gevolgen van splenectomie.

 De kennis ervan is immers nodig om in verzekeringsgeneeskundige con-

text een correct voorbehoud voor de toekomst te formuleren.

 Voor de behandelende geneesheer is een update van de al maar evolue-

rende kennis over de vaccinaties bij splenectomie nuttig. De verzekerings-

geneeskundige en gerechtsexpert moeten met kennis van zaken bepalen 

welke vaccinaties volgens welk schema moeten vergoed worden door de 

aansprakelijke. Kan een strikt vaccinatieschema opgelegd worden aan het 

slachtoffer als voorwaarde van het voorbehoud?

Info en registratie via KARVA (www.KARVA.be/gda of KARVA@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.

(vervolg van pagina 37)
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM  ERGOTHERAPEUTEN

10:00 – 16:00 u R1 

Organisatie Vlaams Ergotherapeutenverbond

Doelgroep Ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, dokters,  

verpleegkundigen en alle andere zorgverleners van patiënten met NAH 3. 

Active Relaxation Training Workshop For Fatigue & Stress Management

INSTRUCTOR 

Kit Malia

‘Stress appears to play an important role in determining whether people undertake and 

maintain potentially important health-related behaviour changes. People who are stressed 

do not change their behaviour, or maintain the changes if they are made’

Seeman et al (1997) & Hocking et al (1997)

‘Two major sources of stress in a year make a person age sixteen years. In fact, an annus 

horribilis including three very serious events could increase the body’s age by . . . thirty-two 

years, over the subsequent twelve months.’

Olivier de Ladoucette (2005)

COURSE DESCRIPTION

This practical one day interactive workshop is suitable for professionals working with indivi-

duals who have health problems made worse by stress and/or fatigue issues.

The course will provide an overview of what Active Relaxation is, teach you about 14 techni-

ques you can use, provide a tested practical model to implement with your clients/patients, 

and demonstrate the latest technology to help you measure improvements.

AIMS

To extend skills and knowledge about relaxation

To introduce 14 relaxation training techniques

To provide a practical framework within which to apply these techniques with clients/pa-

tients

To demonstrate how improvements can be measured

(vervolg zie pagina 40)
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM  ERGOTHERAPEUTEN

10:00 – 16:00 u R1

Organisatie Vlaams Ergotherapeutenverbond

Doelgroep Ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, dokters,  

verpleegkundigen en alle andere zorgverleners van patiënten met NAH 3. 

PROGRAMME

10:00 u  Why Should I Be Doing This?

 What happens when we are stressed? The Stress Response (maintenance 

of symptoms; fatigue). What happens when we are consciously relaxed 

(the relaxation response; incompatibility between Stress Response and 

Relaxation Response). Brainwave patterns. Why is relaxation important 

(positive effects on good health and well-being; effects on the brain; evi-

dence base)?

11:00 u  Coffee 

11:30 u What Is This Approach?

 What is it? The link to martial arts, elite athletes, special forces and ma-

nagers. 14 techniques. The role of the amygdala and how to influence it. 

Choosing relaxation over stress. How to use breath to effect change. How 

to positively influence brainwave patterns. Living in the present moment. 

How to train neural circuits to enhance health. How to relax without trying.

12:30 u  Lunch 
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM  ERGOTHERAPEUTEN

10:00 – 16:00 u R1 

PROGRAMME

13:30 u How Can I Use It With My Clients/Patients? 

 Training using stress scenes. Model patient session. Use of biofeedback 

devices. Homework for the client/patient. 

14:30 u  Coffee 

15:00 u What Difference Has It Made? 

 How to measure improvement. Symptom reduction. Symptom manage-

ment. Positive Attitude. Self-efficacy and Control. Use of technology. Re-

flective practice. 

16:00 u  End

Info en registratie kan enkel via www.ergotherapie.be

Leden VE:   1 dag:  80  EUR, 2 dagen: 160 EUR
Niet-leden:  1 dag: 100 EUR, 2 dagen: 180 EUR
Studenten:  1 dag:   80 EUR, 2 dagen: 140 EUR

Informatie: www.ergotherapie.be, doorklikken naar Vormingen/bijscholingen.
Voor bijkomende vragen kan u terecht op ve-gda@live.be
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM COÖRDINERENDE EN RAADGEVENDE ARTSEN 
VAN WOONZORGCENTRA (CRA)

14:00 – 16:00 u R019

Organisatie Crataegus/ACRA

Doelgroep CRA’s en huisartsen

Programma

 Mond- en tandzorg in het WZC

 Joke Duyck (UZ Leuven) & Luc De Visschere (UZ Gent)

 Gebruik van laxativa in het WZC

 Maurits Vandewoude (UZ Antwerpen & CRA)

Info en registratie via KARVA (www.KARVA.be/gda of KARVA@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM  PEDIATRIE

14:00 – 16:00 u Promotiezaal

Organisatie Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK)

Doelgroep  Pediatrie

Moderatoren Mark Claeys ( GZA, campus St. Vincentius) en Hilde van Hauthem (St. 

Maria, Halle)

Programma

 Cognitieve therapie (hypnose) bij functionele buikpijn

 Tanja Mahler (UZ Brussel) 

 Calprotectine – wat, wanneer, betekenis

 Els van de Vijver (UZA)

 Functionele dyspepsie

 Ilse Hofman (UZ Leuven)

 Nieuwe ESPGHAN richtlijnen bij obstipatie 

 Saskia Van de Velde (UZ Gent) 

Info en registratie: marie-annick.breckpot@danone.com of via tel 0473/84 01 72
Accreditering werd aangevraagd via de VVK.
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM MEDISCHE ETHIEK

14:00 – 16:00 u R101

Organisatie Medische Moraal & Ethiek

Doelgroep Medici, paramedici, alle geïnteresseerden

Informed consent:
het hek van de dam richting defensieve geneeskunde?

Sprekers Willem Lemmens, Liesbeth Lafaut, Evelien Delbeke, Patrick Cras, Vlaams 
Patiëntenplatform

Programma

Informed consent: waarom en hoe?

Autonomie en vrijheid in de medische zorg 

Standpunt van de patiënt 

Legale kader van informed consent

Culturele aspecten van informed consent

Info en registratie via KARVA (www.KARVA.be/gda of KARVA@skynet.be) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA.
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  Zaterdag 13 september 2014

SYMPOSIUM “CARDIOPULMONALE GASTRO-ENTEROLOGIE”

16:15 – 17:45 u R2

Organisatie Daiichi-Sankyo

Doelgroep Huisartsen, cardiologen, pneumologen, revalidatie-artsen, gastro-

 enterologen,….

Cardiovasculair Satellietsymposium

“Cardiopulmonale Gastro-Enterologie”

Moderatoren Marc Claeys (cardioloog UZA)

 Michel Eycken (cardioloog GZA, campus Augustinus)

Programma

 ‘Cardiale raakvlakken met gastro-enterologie.’

 Mark Ronsyn (cardioloog ZNA Stuivenberg)

 ‘Slaapapneu en cardiovasculaire risico’s.’

 Johan Verbraeken (pneumoloog UZA)

 ‘Revalidatie: verplicht nummer voor elke hartinfarct-patiënt?’

 Jef Verheyen (cardioloog Klina)

Registratie: 
 Vanessa Cieters 

o +32 10 489 581
o Vanessa.Cieters@daiichi-sankyo.be
o Faxnummer : +32 10 489 589

Van 11/08 tot 29/08  verloopt de registratie via Sophie Allart:
o +32 10 489 598
o Sophie.Allart@daiichi-sankyo.be
o Faxnummer : +32 10 489 589

 Accreditering werd aangevraagd.
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  Zaterdag 13 september 2014
Red Star Line Museum

Montevideostraat 3
2000 Antwerpen

Gala-avond Red Star Line museum

Op zaterdagavond, 13 september worden de 69e Geneeskundige Dagen van Antwerpen 
feestelijk afgesloten met een gala-avond.

Alles start met een stadswandeling vanaf het Felixpakhuis tot aan het Red Star Line muse-
um, onder de deskundige leiding van enkele collega-artsen die ons doorheen het Eilandje 
gidsen. We komen met de geïnteresseerden voor deze wandeling samen om 18:30 u aan 
het Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen.

Eenmaal aangekomen in het Red Star Line museum, worden we vanaf 19:30 u opgewacht 
door de gidsen van het Red Star Line museum zelf, om diegenen die dit wensen, doorheen 
de geschiedenis van onze haven te loodsen.
Voor diegenen die niet deelnemen aan de stadswandeling, en rechtstreeks naar het muse-
um wensen te gaan: het bezoek aan het Red Star Line museum start vanaf 19:30 u.

Een walking dinner wordt aansluitend voorzien op dezelfde locatie. De aanwezigen zullen 
op culinair vlak verwend worden door Salons De Boeck.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Antwerp Down Town Jazzband, een band 
die echte, onvervalste oude stijl, New-Orleans-jazz brengt. Ter gelegenheid van de Ge-
neeskundige Dagen van Antwerpen wordt de band vocaal versterkt door Heather Kennis, 
afkomstig uit de Blueswereld alwaar zij haar sporen reeds verdiend heeft. Samen met The 
Antwerp Down Town Jazzband als begeleiding, heeft deze zangeres zich nu ook op het pad 
van de oude stijl jazz begeven. Dankzij haar krachtige zwarte, jazzy stem en schitterende 
présence, overigens niet zonder succes!

Inschrijven: via KARVA
Prijs: € 90 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt.

Gelieve uw aanwezigheid om organisatorische redenen te bevestigen vóór  
3 september 2014.

Tel. 03 233 37 00 – Fax 03 233 67 07
e-mail: karva@skynet.be - www.karva.be 
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Donderdag 11 SEPTEMBER 2014 V1-V2 (GEBOUW Q) vanaf 20u00

Vrijdag 12 SEPTEMBER 2014 V1-V2 (GEBOUW Q) 09:00 - 18u00

Zaterdag 13 SEPTEMBER 2014 V1-V2 (GEBOUW Q) 09:00 – 15u00

Organisatie Marc Vanderveken

Kunst in de Rand is een tentoonstelling van beeldende kunst door paramedici en artsen 
die jaarlijks en nu voor de 18de keer georganiseerd wordt. De auteurs zijn “amateurs” die 
telkens enthousiast hoog kwalitatief werk leveren. 

De tentoonstelling wordt dit jaar verrijkt met de bijdrage van professioneel fotograaf David 
Van Oost. In zijn kunstproject “Closer” dringt hij door in de verrassende abstracte vormge-
ving van de huid met strepen, schaduwen, plooien, krassen ... . David Van Oost benadert 
de huid “close” en vindt hierbij taferelen van kubistische kunst tot landschappen. Door het 
uitvergroten van uitgekozen fragmenten wordt de huid iets om bij stil te staan.

Via An Van de Vliet, ergotherapeute en referentiepersoon dementie ZNA Joostens, krijgen 
haar “bewoners met dementie” de kans om deel te nemen aan een kunstproject. Hun schil-
derijen gemaakt tijdens verschillende fasen van de ziekte leveren een positieve bijdrage 
aan onze beeldvorming rond dementie en zijn een middel om deze aandoening beter te 
begrijpen.

Naast beeldende kunst wordt ook poëzie aangeboden. Creëert de dichter niet evenzeer 
een voelbaar beeld sterker dan enkel suggestie? Wij recupereerden o.a. enkele werken uit 
de “Gedichten-wandeling” gericht op de Zorg en georganiseerd door de dienst levensbe-
schouwelijke zorg van het ZNA (tuin St. Elisabeth, 23 mei tot 31 augustus 2014). 
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Voordelen

Binnen het lidmaatschap van de vereniging biedt KARVA volgende specifieke voordelen:

 Artsenhuis
 Gebruik van het Artsenhuis door aangesloten leden
 Meetings met andere leden (LOK, …)
 Meetings met niet-leden (tegen vergoeding)
 Huur Artsenhuis inbegrepen of aan verlaagd tarief

 Geneeskundige dagen
 Verlaagde inschrijving voor de Geneeskundige Dagen van Antwerpen, het congres 

dat KARVA sinds 1946 onafgebroken heeft georganiseerd en dat een van de grootste 
jaarlijkse medische congressen is in Vlaanderen.

 Inschrijving GDA: 50 % korting

 Symposia
 Voor 2014 zijn een aantal symposia gepland over meer economisch-technische as-

pecten van het beroep zoals:
  - “Return to work” in samenwerking met arbeidsgeneeskundige dienst Mensura.
  - “Grenzen van de wetenschap”: debat met bekende filosofen.
  - Nieuwe betalingsmodaliteiten in de praktijk in samenwerking met BNP Paribas  

  Fortis
 Inschrijving per symposium: 50 % korting

 Artsenservice
 KARVA is tevens een regionaal kenniscentrum voor de artsen en dit voor diverse 

aspecten van het beroep:
 Opstarten van een praktijk, aansprakelijkheid, verzekering, organisatie, accredite-

ring.

Lidmaatschap 2014
 Gewone bijdrage: ..............................................................€ 120
 Artsen echtparen ...............................................................€ 140 
 Steunend Lid: vanaf  ..........................................................€ 200 
 Startende Artsen (1e jaar na promotie) :  ...........................gratis
 Startende Artsen (tot 5e jaar na promotie): .........................€ 50 
 Artsen zonder praktijk (vanaf 65 jaar): .................................€ 50 

Lidgeld
 Graag verwelkomen we u als lid van KARVA, na betaling van uw lidgeld op  
 rekening van KARVA:
 IBAN  BE89 0017 1386 2785
 BIC  GEBABEBB

Lidmaatschap 
Koninklijke ArtsenVereniging Antwerpen



49

REGISTRATIE SYMPOSIA GDA 2014 via het Geneesherenhuis 
(KARVA)

Voor sommige symposia geschiedt de registratie via de organiserende verenigingen, waar-
van u in dat geval de coördinaten vindt op de betreffende bladzijde. Voor de andere sympo-
sia en activiteiten is er een centrale registratie via KARVA.

Registreren kan via dit formulier of (bij voorkeur) via onze website www.karva.be 

Voor alle symposia is registratie vereist.

NAAM ....................................................................................................................................

ADRES ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TEL.- FAX ..............................................................................................................................

RIZIV nr. .................................................................................................................................

E-MAIL ..................................................................................................................................

Het totaal bedrag wordt overgeschreven op rekening nummer BE89 0017 1386 2785 - GE-
BABEBB van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen, Louizastraat 8, 2000 Antwer-
pen met vermelding van de bijhorende registratiecodes.

Beide bladzijden terug te zenden / faxen vóór 3 september 2014.

Secretariaat KARVA  
Louizastraat 8  
2000 Antwerpen 
tel  03 233 37 00
fax 03 233 67 07 
e-mail: karva@skynet.be 
 



50

10 Anesthesie-symposium O 
11  Chirurgie “het chirurgisch geval” (inschrijven via eigen vereniging) O
12 Gastro-enterologie “het speciale geval” (inschrijven via eigen vereniging) O
13 Pediatrie op zaterdagnamiddag (inschrijven via eigen vereniging) O
14 Cardio-vasculair symposium Daiichi-Sankyo (registratie via Daiichi) O 
15 Gastro-intestinale oncologie (inschrijven halve dag) O € 20 – 40 
16 Multidisciplinair IBD symposium vrijdag NM (inschrijven halve dag) O € 20 – 40
17 Kinderpsychiatrie (inschrijven halve dag) O € 20 – 40 
18 Artsen gehandicaptenzorg (inschrijven halve dag, via eigen vereniging) O € 20 – 40 
19 Plenaire sessie huisartsen + quiz ITG zaterdag VM (inschrijven halve dag) O € 20 – 40  
20 Evaluatoren menselijke schade (inschrijven halve dag) O € 20 – 40 
21 Crataegus/ACRA (inschrijven halve dag) O € 20 – 40 
22 Symposium Medische Ethiek op zaterdag NM (inschrijven halve dag) O € 20 – 40 
23 Workshops op vrijdagmiddag (inbegrepen in registratie ½-1-2 dagen) O
24 Tandartsen (inschrijven via eigen vereniging) O € 50-70-90-290
25 Ergotherapeuten (inschrijven via eigen vereniging) O € 80-100-140-160–180 
26 Wit-Gele Kruis workshops  O
27 EMSA/AMSC (inschrijven via eigen vereniging) O € 10 
28 AIEVV (inschrijven via eigen vereniging) O € 10 
29 KBK-Axxon: symposium ‘Het kleine bekken’ O € 15 
30 VBVD (voedingsdeskundigen-diëtisten)  O € 15 
31 Schoonheidsspecialisten (€ 25; lid BESKO € 20; student € 15) O € 25 – 20 - 15 

 

 
40

Deelname Academische Zitting 
 
01 KARVA-leden, sprekers, voorzitters en moderatoren, paramedici, studenten  
02 andere belangstellenden  30 € 
 
Inschrijving huisartsen en specialisten  
 
Registratiecode  KARVA-leden  niet-leden 
 
03 halve dag  € 20  €   40  
04 volledige dag  € 40  €   80  
05 2 dagen (incl. Academische Zitting)  € 80  € 160  
 
06 deelname student geneeskunde     €   10  
 
Deelname aan specifieke sessies 
 
10 Anesthesie-symposium     
11  Pediatrie op zaterdagnamiddag (inschrijven via eigen vereniging)   
12 Gastro-enterologie “het speciale geval” (inschrijven via eigen vereniging)   
13 Chirurgie “het chirurgisch geval” (inschrijven via eigen vereniging)   
14 Cardio-vasculair symposium Daiichi-Sankyo (registratie via Daiichi)    
15 Artsen gehandicaptenzorg (inschrijven halve dag, via eigen vereniging)   € 20 – 40  
16 Crataegus/ACRA (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
17 Kinderpsychiatrie (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
18 Symposium Medische ethiek op zaterdag NM (inschrijven halve dag)   € 20 – 40  
19 Gastro-intestinale oncologie (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
20 Multidisciplinair IBD symposium vrijdag NM (inschrijven halve dag)   € 20 – 40  
21 Plenaire sessie huisartsen + quiz ITG zaterdag VM (inschrijven halve dag)  € 20 – 40 
22 Evaluatoren menselijke schade (inschrijven halve dag)  € 20 – 40  
23 Workshops op vrijdagmiddag (inbegrepen in registratie ½-1-2 dagen)  
24 Tandartsen (inschrijven via eigen vereniging)  € 50-70-90-290 
25 Ergotherapeuten (inschrijven via eigen vereniging)  € 80-100-140-160–180  
26 Wit-Gele Kruis workshops   
27 EMSA/AMSC (inschrijven via eigen vereniging)  € 10  
28 AIEVV (inschrijven via eigen vereniging)  € 10  
29 KBK-Axxon: symposium ‘Het kleine bekken’  € 15  
30 VBVD (voedingsdeskundigen-diëtisten)      € 15  
31 Schoonheidsspecialisten (€ 25; lid BESKO € 20; student € 15)  € 25 – 20 - 15  
 
NB. Waar geen bedrag vermeld is, zorgde de eigen vereniging voor de financiële afhandeling. 
NB 2. De bedragen voor deelname aan symposia 24-31 betreffen bedragen voor deelnemende 
paramedici. Voor medici die deze symposia willen bijwonen, zie registratiecode 03 t.e.m. 06. 
 
Satellietsymposia BNP Paribas Fortis op vrijdagavond 
 
Enkel voor artsen bedoeld; kies één van beide sessies 
35a inflammatoire darmziekten    
35b hepatitis C   
 
Gala-avond Red Star Line Museum - zaterdag 13 september 
 
40  Aantal personen:     .......... 

(€ 90 per persoon, incl. bezoek aan het museum met gids ter plaatse, walking dinner en optreden 
van The Antwerp Down Town Jazzband) 

 
TOTAAL BEDRAG   € ..........  
  

 

 
40

Deelname Academische Zitting 
 
01 KARVA-leden, sprekers, voorzitters en moderatoren, paramedici, studenten  
02 andere belangstellenden  30 € 
 
Inschrijving huisartsen en specialisten  
 
Registratiecode  KARVA-leden  niet-leden 
 
03 halve dag  € 20  €   40  
04 volledige dag  € 40  €   80  
05 2 dagen (incl. Academische Zitting)  € 80  € 160  
 
06 deelname student geneeskunde     €   10  
 
Deelname aan specifieke sessies 
 
10 Anesthesie-symposium     
11  Pediatrie op zaterdagnamiddag (inschrijven via eigen vereniging)   
12 Gastro-enterologie “het speciale geval” (inschrijven via eigen vereniging)   
13 Chirurgie “het chirurgisch geval” (inschrijven via eigen vereniging)   
14 Cardio-vasculair symposium Daiichi-Sankyo (registratie via Daiichi)    
15 Artsen gehandicaptenzorg (inschrijven halve dag, via eigen vereniging)   € 20 – 40  
16 Crataegus/ACRA (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
17 Kinderpsychiatrie (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
18 Symposium Medische ethiek op zaterdag NM (inschrijven halve dag)   € 20 – 40  
19 Gastro-intestinale oncologie (inschrijven halve dag)    € 20 – 40  
20 Multidisciplinair IBD symposium vrijdag NM (inschrijven halve dag)   € 20 – 40  
21 Plenaire sessie huisartsen + quiz ITG zaterdag VM (inschrijven halve dag)  € 20 – 40 
22 Evaluatoren menselijke schade (inschrijven halve dag)  € 20 – 40  
23 Workshops op vrijdagmiddag (inbegrepen in registratie ½-1-2 dagen)  
24 Tandartsen (inschrijven via eigen vereniging)  € 50-70-90-290 
25 Ergotherapeuten (inschrijven via eigen vereniging)  € 80-100-140-160–180  
26 Wit-Gele Kruis workshops   
27 EMSA/AMSC (inschrijven via eigen vereniging)  € 10  
28 AIEVV (inschrijven via eigen vereniging)  € 10  
29 KBK-Axxon: symposium ‘Het kleine bekken’  € 15  
30 VBVD (voedingsdeskundigen-diëtisten)      € 15  
31 Schoonheidsspecialisten (€ 25; lid BESKO € 20; student € 15)  € 25 – 20 - 15  
 
NB. Waar geen bedrag vermeld is, zorgde de eigen vereniging voor de financiële afhandeling. 
NB 2. De bedragen voor deelname aan symposia 24-31 betreffen bedragen voor deelnemende 
paramedici. Voor medici die deze symposia willen bijwonen, zie registratiecode 03 t.e.m. 06. 
 
Satellietsymposia BNP Paribas Fortis op vrijdagavond 
 
Enkel voor artsen bedoeld; kies één van beide sessies 
35a inflammatoire darmziekten    
35b hepatitis C   
 
Gala-avond Red Star Line Museum - zaterdag 13 september 
 
40  Aantal personen:     .......... 

(€ 90 per persoon, incl. bezoek aan het museum met gids ter plaatse, walking dinner en optreden 
van The Antwerp Down Town Jazzband) 

 
TOTAAL BEDRAG   € ..........  
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DEELNEMENDE FIRMA’S GDA 2014

PLATINUM SPONSOR

ABBVIE
OMEGA PHARMA

BNP PARIBAS FORTIS
MSD BELGIUM

GILEAD
DE BEUKELAER MEDICAL

***

Amonis
Daiichi-Sankyo

Ferring
Janssen-Cilag

Wit-Gele Kruis Antwerpen



53

**

Alere
Biolife

Chocolatier Goossens
De Voorzorg

Dierickx-Leys
Dr. Falk Pharma

Hospira
Merck Serono

Promomed
Thermo Fisher Scientific

Z-projects

*
Abbott
Amgen
Apotex

Biocodex Benelux
Boiron
Chiesi

Docbook
EG

Fresenius-Kabi 
Grünenthal

GSK Quintiles
Ipsen

Kela Pharma
Mylan

Nestlé Belgilux
Novartis
Nutricia
Pfizer
Roche
Sandoz

Sanofi Pasteur MSD
Servier Benelux

Takeda
Tardel

Therabel
Tramedico

Vifor pharma

Sponsoring
Eusa Pharma Benelux
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Noteer nu reeds: 

 
 

Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2015 
 

Traumatologie, van eerste hulp tot revalidatie 
 

September 2015 
 

Organisatie  Jef Michielsen 
 Olivier Verborgt 
 Peter Dieleman 
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KARVA
Louizastraat 8

2000 Antwerpen

Tel +32 3 233 37 00
Fax +32 3 233 67 07

karva@skynet.be
www.karva.be

Gastro-enterologie: in volle (R)evolutie!
11 - 12 - 13 september 2014

69ste Geneeskundige Dagen van Antwerpen

Voorzitters: dr. Steven Van Outryve  - dr. Rob Verbist

Gastro-enterologie: in volle (R)evolutie!

11 - 12 - 13 september 2014

Wim Delvoye, Terpsichore (detail), 2001 – 2002, glasraam, X-rays

69ste Geneeskundige Dagen van Antwerpen

ontwerp: Gert Van Kerckhove - 0479 79 55 12  
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