ALUMNI
GENEESKUNDE
UGENT VZW
ACTIVITEITEN

JANUARI > JUNI 2022

BELANGRIJK
LIDGELD 2022
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
Alle colloquia zullen zowel fysiek als online kunnen bijgewoond worden.

Accreditering
Uw aanwezigheid op de avondcolloquia en de toekenning van uw accrediteringspunten worden
geregistreerd door de barcode van uw Alumni-lidkaart bij aankomst te scannen en/of door
de aanwezigheidslijsten te ondertekenen. Ons secretariaat brengt ze dan in de Riziv-website in.
Ook wie inlogt en online deelneemt, krijgt accrediteringspunten.

Niet-Gandavenses
Niet-Gandavenses die lid zijn van onze vereniging, kunnen geen UGent-lidkaart ontvangen. Ze blijven
van harte welkom en kunnen registreren door de aanwezigheidslijsten te ondertekenen.

Abonnementen
Op nieuwe abonnementen voor het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
(TvGG) 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 TvGG: € 85 (ipv € 95)
> Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal en papieren abonnement TvGG: € 135 (ipv € 145)

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 fysiek bijwoont, kunt u gratis parkeren op de campus van
het UZ Gent. Aan de balie krijgt u daarvoor een gratis uitrijticket.

Geachte collega
Het is ons een genoegen u het programma voor het voorjaar 2022 aan te bieden. De leden kunnen
alle colloquia zowel fysiek als online bijwonen. Een week vóór de activiteit ontvangt u daarvoor
de inschrijvingsmodaliteiten. Iedereen krijgt accrediteringspunten, ongeacht hoe u deelneemt.
U ontvangt ons zesmaandelijks programmaboekje samen met UZ Letters, het medische vakblad
van het UZ Gent en van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent.
U vindt ons programma online 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 alumniwerking
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.
Ook vragen wij uw aandacht voor het Infinitumplatform (infinitum.ugent.be). ‘Infinitum’ staat
synoniem voor een afgesloten LinkedIn-netwerk waar alle afgestudeerde UGent’ers onderling
contact kunnen houden en zien waar collega’s mee bezig zijn. Meer uitleg vindt u op pg. 2 en 3.
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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INFINITUM,
HET UGENT-PLATFORM VOOR ALUMNI

Activeer uw profiel
Als alumnus van de UGent bent u automatisch opgenomen in het Infinitum-platform. Wilt u een
actief lid worden? Activeer dan uw profiel op www.infinitum.ugent.be. De informatie waarover de
UGent beschikt, staat al ingevuld. Alle andere persoonlijke data kunt u zelf aanvullen. Als u dat
niet wenst te doen, wordt uw profiel niet geactiveerd.

Vind uw voormalige studiegenoten
Infinitum biedt enorm veel mogelijkheden, zoals het aanbod van een uitgebreid netwerk van
mede-alumni. Waar zijn mijn collega’s? Waarmee zijn ze bezig? U kunt heel gemakkelijk contact
opzoeken en privéberichten sturen.

Schrijf u in voor alumni-evenementen
Op Infinitum staat het volledige aanbod van alle alumni-activiteiten. U kunt rechtstreeks online
registreren en uw activiteit agenderen.
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Volg groepen op basis van uw opleiding, verblijfplaats of interesses
In de groepen kunt u in contact komen met alumni op basis van hun opleiding, faculteit, locatie of
gemeenschappelijke interesses. Wilt u iets posten, meedelen of een grotere doelgroep bereiken?
Meld het op Infinitum.

Vind een job
Infinitum kan u helpen bij de zoektocht naar een job of een project in binnen- of buitenland.

Volg de laatste nieuwtjes
Met Infinitum blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes.

Extra voordelen
Als lid van de alumnivereniging geneeskunde krijgt u extra exclusieve voordelen:
> een gepersonaliseerde lidkaart
> het UGent-alumnimagazine in uw brievenbus
> eenmalige korting van 10 % in de UGent-shop (bij aankoop vanaf 39,95 euro)
> voordeeltarief in de studentenresto’s en het GUSB
> korting bij Sanoma, Music Hall en Lannoo
> mogelijkheid om gratis lid te worden van de Universiteitsbibliotheek
Bent u een buitenlandse alumna of alumnus, of woont of werkt u in het buitenland?
Ook voor u zijn er initiatieven. Lees er meer over in de groep ‘Alumni abroad’.
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CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL
FEBRUARI
2 februari	Obstetrie in Brugge, in Gent en onder Napoleon
Colloquium geschiedenis van de geneeskunde

6

9 februari	Farmacotherapeutisch bijblijven

7

16 februari	De puberteit – fysieke en psychologische aspecten
Accrediteringscolloquium voor de practicus

8

23 februari	Pubers en religie, wat moet de huisarts weten?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

9

MAART
9 maart		AYA’s (Adolescents en Young Adults) na een pediatrische pathologie
Accrediteringscolloquium voor de practicus

10

16 maart		Zorgplanning en palliatie
Accrediteringscolloquium voor de practicus

11

23 maart		Sportende pubers
Accrediteringscolloquium voor de practicus

12

MEI
4 mei		Naastenliefde in tijden van pandemie
Thema-avond van de Commissie voor medische ethiek UGent/UZ Gent

13

11 mei		Een gesprek met ereprof. dr. Guy De Backer

14

18 mei		

Farmacotherapeutisch bijblijven

15

JUNI
15 juni		1845 – 1848: een hongersnood in Vlaanderen en zijn gevolgen
Diner-causerie

Infinitum, het alumniplatform van de UGent
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16

2–3

EERSTE AANKONDIGING VAN
ACTIVITEITEN IN HET NAJAAR 2022
> 133e reeks avondcolloquia voor de practicus
> Twee sessies Farmacotherapeutisch bijblijven
> Gentse spruiten
> Les/colloquium in het kader van de master-na-masteropleiding,
thema ‘The invisible doctors zichtbaar maken’

5

COLLOQUIUM
GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE
FEB

2

Obstetrie in Brugge, in Gent
en onder Napoleon

Moderator
Prof. dr. Steven Weyers

Programma
20.30 uur	Antoine Dubois (1756 – 1837), de accoucheur van keizerin Marie-Louise,
tweede echtgenote van Napoleon
Prof. dr. Jan Bosteels
21.10 uur 	Bevallen in Brugge gedurende het afgelopen millennium
Dr. William De Groote
21.50 uur	Prof. dr. Michel Thiery (1924 – 2020)
Ereprof. dr. Paul Defoort

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 2
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NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
FEB

9

Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators

Dr. Ellen Van Leeuwen | Prof. dr. apr. Leen De Bolle

Programma
20.30 uur	Farmacotherapeutische actualiteit
Prof. dr. Thierry Christiaens
21.00 uur 	Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur
Dr. Jan De Meulenaere
21.30 uur	Zwangerschapsbraken en urineweginfecties tijdens de zwangerschap
Dr. Isabelle Dehaene

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
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132e REEKS AVONDCOLLOQUIA
VOOR DE PRACTICUS
Thema: De puberteit
woensdag 16 februari 2022 De puberteit – fysieke en psychologische aspecten
woensdag 23 februari 2022 Pubers en religie, wat moet de huisarts weten?
woensdag 9 maart 2022	AYA’s (Adolescents and Young Adults)
na een pediatrische pathologie
woensdag 16 maart 2022
Zorgplanning en palliatie
woensdag 23 maart 2022
Sportende pubers

FEB

16

DE PUBERTEIT
Fysieke en psychologische aspecten

Moderators

Prof. dr. Jean De Schepper | Dr. Marc Van De Putte

Programma
20.30 uur	Timing en trends in de fysieke ontwikkeling
Dr. Kathleen De Waele
21.00 uur 	De ontwikkeling van de hersenen
Dr. Eric Schoentjes
21.30 uur	De psychologische ontwikkeling
Prof. dr. Wim Beyers

Locatie

UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Ook online

Toegang

Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering Aangevraagd in rubriek 2
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FEB

23

PUBERS EN RELIGIE
Wat moet de huisarts weten?

Moderators

Ereprof. dr. Antony Verbaeys | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur	De evangelische en protestantse godsdienst
Dr. Rodolphe Liagre
21.00 uur	De islam
Dr. Stefanie Huyge
21.30 uur	De rooms-katholieke godsdienst
E.H. Bert Vanderhaegen
22.00 uur	Discussie met sprekers en moderators

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 6: nr.21016880 – 2 C.P. – organisator 4.244
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MAA

9

AYA (Adolescents & Young Adults)
na een pediatrische pathologie

Moderators

Prof. dr. Sabine Van daele | Dr. Yves Vanlander

Programma
20.30 uur	Het kaderen van de transitie, iets nieuws?
Dr. Karsten Vanden Wyngaert
21.00 uur	Existentiële problematiek en quality of life
Elke De Bruyne, klinisch psycholoog
21.30 uur	Geïnstitutionaliseerde chronisch zieke AYA’s
Prof. dr. Ann De Guchtenaere
22.15 uur

Discussie met sprekers en moderators

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubrieken 2 en 6
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MAA

16

Zorgplanning en palliatie

Moderators

Dr. Martine De Laat | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur	Zorgplanning
Dr. Sara Debulpaep
21.00 uur	Van curatieve naar palliatieve zorg
Dr. Els Vandecruys
21.30 uur	Chronische palliatie en levenseinde
Dr. Jef Willems
22.00 uur	En de familie …?
Anne Van Driessche, M.Sc.

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubrieken 2 en 6
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MAA

23

Sportende pubers

Moderators

Prof. dr. Adelheid Steyaert | Dr. Luc Present

Programma
20.30 uur	Vochtbeleid bij sportende pubers
Prof. dr. Johan Vande Walle
21.00 uur	Waarom obese pubers niet sporten
Prof. dr. An De Guchtenaere
21.45 uur	Pubers met obesitas die sporten
Dr. Kristof Vandekerckhove

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubrieken 2 en 6
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THEMA-AVOND VAN DE COMMISSIE VOOR
MEDISCHE ETHIEK UGENT / UZ GENT
MEI

4

Naastenliefde in tijden van pandemie
(vrij naar: Liefde in tijden van cholera, Gabriel Garcia Marquez)

Moderators

Prof. dr. Philippe Deron | Prof. em. dr. Geert Leroux-Roels

Programma
20.00 – 22.00 uur
> Overtuiging versie verplichting, wat leert de psychologie ons
Prof. dr. Maarten Vansteenkiste
Getuigenissen uit het veld
> Ethische reflecties voor en tegen vaccinatie
Prof. dr. Patrick Loobuyck
> Juridische aspecten
Prof dr. Tom Goffin

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

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6
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MEI

11

Een gesprek met
Ereprof. Dr. Guy De Backer

Moderator
Prof. em. dr. R. Rubens

Programma
20.30 – 22.30 uur
Ereprof. dr. Guy De Backer was van 1989 tot 2009 gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent
na 15 jaar te hebben gewerkt bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO)
in het domein van de cardiovasculaire epidemiologie en preventie.
Aan de Universiteit Gent was hij vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Maatschappelijke
Gezondheidskunde. In het UZ Gent was hij verantwoordelijke van het Hartrevalidatiecentrum.
Hij blikt terug op de taak van academici binnen de gezondheidszorg met aandacht voor
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Locatie
Vergaderzaal van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Campus Heymans Universiteit Gent
UZ Gent | ingang 42

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6
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NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
MEI

18

Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators

Dr. Ellen Van Leeuwen | Apr. Geert Heungens

Programma
20.30 uur Farmacotherapeutische actualiteit
Prof. dr. Thierry Christiaens
21.00 uur

Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur
Apr. Karolien De Leener

21.30 uur

Kun je antidepressiva afbouwen na jarenlang gebruik?
Dr. Ellen Van Leeuwen

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
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CULTUREEL PROGRAMMA | DINER-CAUSERIE
JUN

15

1845 – 1848: Een hongersnood
in Vlaanderen en zijn gevolgen

Prof. dr. Joris Delanghe
gewoon hoogleraar vakgroep Diagnostische wetenschappen,
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Programma
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’ en sloeg het hardst toe in Ierland. Het importeren van besmette aardappelen
in België leidde door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 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

Maximaal 50 personen

Inschrijven uiterlijk tegen 8 juni 2022 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 15.06.2022 – … personen’.
Leden, artsen-in-opleiding, en partners: 65 euro per persoon
Studenten geneeskunde en hun partners: 35 euro per persoon
Niet-leden en partners: 75 euro per persoon
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ALUMNI GENEESKUNDE UGENT VZW
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
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)
Anne-Françoise Spinoit
Michel De Pauw
Guy T’Sjoen
Mirko Petrovic (erevoorzitter)
Antony Verbaeys (operationeel beheerder)
Bestuursleden die niet behoren tot het kader van het Zelfstandig Academisch Personeel
van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de artsen
Ivan Devriendt (Kortrijk) (erevoorzitter)
Marc Van De Putte (Gent) (erevoorzitter)
Paul Moisse (De Pinte)
Aude Vanlander (Sint-Martens-Latem)
Luc Present (Destelbergen)
Yves Vanlander (Gent) (voorzitter)
Administratief secretaris:
Adviseur vzw administratie:

André Van Baeveghem (Gent)
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. Alex Vermeulen, dr. Guido Walschap

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.

in samenwerking met

