ALUMNI
GENEESKUNDE
UGENT VZW
ACTIVITEITEN

SEPTEMBER > DECEMBER 2021

BELANGRIJK
LIDGELD 2021
Wie gratis aan onze colloquia van het najaar wenst deel te nemen moet lid zijn
van onze vereniging. U kunt het lidgeld van 50 euro voor 2021 storten op rekening
IBAN BE27 6451 0290 1473 – BIC JVBABE22 (Bank J. Van Breda & C°) van de
vzw Alumni Geneeskunde Universiteit Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent.

LIDGELD 2022
Om de geldigheid van het lidmaatschap niet te onderbreken, betaalt u nu al het best het lidgeld
voor 2022 door te storten op de hierboven vermelde rekening, met vermelding ‘lidgeld 2022’.

Deelname aan colloquia
Leden kunnen alle colloquia fysiek bijwonen (voor zover COVID-19 dat toelaat) of online volgen.
Eén week op voorhand ontvangen alle leden de inschrijvingsmodaliteiten via mail. Geïnteresseerden
kunnen ons hun deelname laten weten via alumni.geneeskunde@ugent.be.

Accreditering
De aanwezigheden op de avondcolloquia en de toekenning van de accrediteringspunten worden
geregistreerd door de barcode van de Alumni-lidkaart te scannen. 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
Voor nieuwe abonnementen op het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg (TvGG) krijgen
leden van onze vereniging 10 euro korting. U kunt intekenen via onze vereniging. Een jaar later schrijft
het tijdschrift de geabonneerden zelf aan om hun abonnementen te verlengen aan het gunsttarief:
> Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal abonnement TvGG: € 50 + € 35 = € 85 (ipv € 95)
> Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal en papieren abonnement TvGG: € 50 + € 95 = € 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. De pdf’s kunnen gemakkelijk gedownload of afgedrukt worden.

In- en uitrijden UZ Gent
Wie fysiek een activiteit van onze vereniging bijwoont op de campus van het UZ Gent kan er gratis
parkeren. Aan de balie krijgt u daarvoor een gratis uitrijticket.

Geachte collega
Het is ons een genoegen u het programma voor het najaar 2021 aan te bieden. Afhankelijk van
de regels voor COVID-19 vinden de colloquia fysiek en/of online plaats. Een week voor de activiteit
ontvangen alle leden de inschrijvingsmodaliteiten via mail (zie ook ‘Deelname aan colloquia’
op de vorige pagina). 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 ook op www.ugent.be/ge/oudstudenten.
De avondcolloquia worden regelmatig opgenomen. Die opnames zijn enkel toegankelijk voor
wie een UGent-account heeft. Ze zijn te bekijken op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html
of 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.
Wij willen u ook het nieuwe platform voor alumni van de UGent voorstellen: 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.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? Waar zijn ze mee 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, ontvangt u een alumnilidkaart en krijgt u nog
extra exclusieve voordelen:
> een gepersonaliseerde alumnilidkaart
> het UGent-alumnimagazine in uw brievenbus
> eenmalige korting van 10 % in de UGent-shop (bij aankoop vanaf 39,95 euro)
> voordeeltarief in Club Het Pand, 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
SEPTEMBER
15 september

Farmacotherapeutisch bijblijven

8

22 september	Wat is relevant voor de huisarts in de aanpak van diabetes?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

10

29 september	Wat is relevant voor de huisarts in de aanpak van hartfalen?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

11

OKTOBER
13 oktober

L iaison in het ziekenhuis
17
Les/colloquium in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezond
heidswetenschappen in het kader van de master-na-masteropleiding

20 oktober	COVID-19 anderhalf jaar later
Problemen ingevolge de lockdown en psychische weerbaarheid
Accrediteringscolloquium voor de practicus

15

27 oktober	Wat is relevant voor de huisarts in de oftalmologie
en in de aanpak van lithiasis?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

12

28 oktober	De geneesheiligen in onze gewesten
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting

7

NOVEMBER
17 november	Genetica – wat is nieuw en relevant voor de huisarts?
Accrediteringscolloquium voor de practicus
18 november	De geschiedenis van scheurbuik
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting
24 november	Wat is relevant voor de huisarts in de aanpak van
obstructief longlijden?
Accrediteringscolloquium voor de practicus
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13
7
14

DECEMBER
2 december	Napoleons einde – moord of kanker?
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting

7

8 december	COVID-19 anderhalf jaar later
Dilemma’s bij de behandeling van zwaar zieke ouderen,
wat heeft COVID-19 ons bijgeleerd?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

16

15 december	Farmacotherapeutisch bijblijven

18

Infinitum, het alumniplatform van de UGent

2

Necrologie	Sinds april 2020 overleden professoren van de afdeling geneeskunde
van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

19

Stichting Jan Palfyn

20
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EERSTE AANKONDIGING VAN
ACTIVITEITEN IN HET VOORJAAR 2022
> 132e reeks avondcolloquia voor de practicus
> Twee sessies Farmacotherapeutisch bijblijven
> 1946 – 2021 – 75 jaar Alumni Geneeskunde UGent!?
(de viering kan mogelijk uitgesteld worden door corona)
> Gentse spruiten – gesprek met hoofdartsen van de Gentse ziekenhuizen
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FACULTATIEVE LESSENCYCLUS
GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE IN
HET KADER VAN DE JONCKHEERE STICHTING
Traditiegetrouw verlenen wij onze medewerking aan de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen voor de organisatie van deze lessencyclus.
Dit jaar zijn de volgende lezingen gepland:
OKT

28

De geneesheiligen in onze gewesten
Dr. Jan Bouckaert

NOV

18

De geschiedenis van scheurbuik
Prof. dr. Joris Delanghe
Accreditering in rubriek 2: nr. 21003535 – 1 C.P. – organisator 4.244

DEC

2

Napoleons einde – moord of kanker?
Dr. Emmanuel De Canck

Uur
Telkens van 17.30 tot 18.30 uur.

Locatie
Online: vooraf inschrijven noodzakelijk via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): Vergaderzaal van de Heymans Stichting
Corneel Heymanslaan 10 – 9000 Gent (ingang 36, 1ste verdieping)

Toegang
Vrij
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NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
SEP

15

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
NN.
21.30 uur	Waar mijn medicatie halen? In het buitenland? In het ziekenhuis? Bij mijn huisapotheek?
(met casuïstiek)
Prof. dr. apr. Annemie Somers, prof. dr. apr. Leen De Bolle, dr. Ellen Van Leeuwen

Locatie
Uitsluitend online
Vooraf inschrijven noodzakelijk via alumni.geneeskunde@ugent.be

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

Accreditering
In rubriek 2: nr. 21004143 – 2 C.P. – organisator 4.244
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131e REEKS AVONDCOLLOQUIA
VOOR DE PRACTICUS
Partim I
Wat is nieuw en relevant voor de huisarts in de aanpak van diabetes, hartfalen,
obstructief longlijden, genetica, lithiasis en oogheelkunde?
22 september
29 september
27 oktober
17 november
24 november

Diabetes
Hartfalen
Lithiasis en oftalmologie
Genetica
Obstructief longlijden

Partim II
COVID-19 anderhalf jaar later
20 oktober
8 december

Problemen ingevolge de lockdown en psychische weerbaarheid
Dilemma’s bij de behandeling van zwaar zieke ouderen:
wat heeft COVID-19 ons bijgeleerd?
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Partim I
SEP

22

Wat is nieuw en relevant voor de huisarts
in de aanpak van diabetes?

Moderators

Prof. dr. Guy T’Sjoen | Dr. Annie Goeman

Programma
20.30 uur	Impact van onderliggende pathologie op de behandeling van diabetes
Dr. Joke Marlier
21.30 uur	Visie van de cardioloog
Prof. dr. Michel De Pauw
21.45 uur	Visie van de nefroloog
Prof. dr. Marijn Speeckaert
22.00 uur	Andere aandachtspunten
Prof. dr. Bruno Lapauw

Locatie

Uitsluitend online
Vooraf inschrijven noodzakelijk via alumni.geneeskunde@ugent.be

Toegang

Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering In rubriek 2: nr. 21004146 – 2 C.P. – organisator 4.244
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SEP

29

Wat is nieuw en relevant voor de huisarts
in de aanpak van hartfalen?

Moderators

Dr. Frederic Van Heuverswyn | Dr. Ivan Devriendt

Programma
20.30 uur	Categoriebepaling en medicamenteuze aanpak in functie van de categorie
Dr. Lineke Hens
21.20 uur	Fysiologische pacing
Dr. Jan De Pooter
22.15 uur	Het steunhart, de toekomst?
Prof. dr. Michel De Pauw

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 21004147 – 2 C.P. – organisator 4.244
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OKT

27

Wat is nieuw en relevant voor de huisarts
in de oogheelkunde en
in de aanpak van lithiasis?

Moderators

Dr. Thomas Tailly | Dr. Yves Vanlander

Programma
20.30 uur	Algemene richtlijnen voor de preventie van recidiverende lithiasis: oorzaak, dieet,
indicaties voor metabool bilan
Dr. Arjan Van der Tol
21.15 uur	Intravitreale injecties bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie en
diabetische retinopathie
Dr. Julie De Zaeytijd
21.55 uur	Corneatransplantaties
Dr. Dimitri Roels
22.10 uur	Oculaire gentherapie
Prof. dr. Bart Leroy

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 21004148 – 2 C.P. – organisator 4.244
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NOV

17

Genetica – wat is nieuw en relevant?

Moderators

Prof. dr. Bruce Poppe | Dr. Luc Present

Programma
20.30 uur	Genetische dragerschapsscreening (BeGECS) en
prenatale/preconceptionele diagnostiek
Dr. Sandra Janssens
21.10 uur	Veelgestelde vragen over genetica, feiten en fictie
Dr. Robin De Putter
21.50 uur	Psychologische en ethische aspecten van de genetische counseling
Dr. Sabine Hellemans

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 6: nr. 21004152 – 2 C.P. – organisator 4.244
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NOV

24

Obstructief longlijden – wat is nieuw
en relevant?

Moderators

Prof. dr. Eva Van Braeckel | Dr. Ellen Van Leeuwen

Programma
20.30 uur Behandeling van mild en matig astma
Prof. dr. Guy Brusselle
21.00 uur

Ernstig astma en biologicals
Prof. dr. Guy Joos

21.30 uur

Medicamenteuze benadering van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Prof. dr. Eric Derom

22.00 uur

Wat als de medicamenteuze therapie voor COPD faalt?
Dr. Thomas Malfait

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 21004154 – 2 C.P. – organisator 4.244
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Partim II
COVID-19 anderhalf jaar later
Problemen ingevolge de lockdown & psychische weerbaarheid
Dilemma’s bij de behandeling van zwaar zieke ouderen,
wat heeft COVD-19 ons bijgeleerd ?

20 oktober
8 december

OKT

20

Problemen ingevolge de lockdown
en psychische weerbaarheid

Moderators

Prof. dr. Gilbert Lemmens | Dr. Marc Van De Putte

Programma
20.30 uur	Effecten van COVID-19 en van de lockdown op de spoedpsychiatrie en
psychiatrische crisissen
Prof. dr. Gunter Heylens
21.00 uur	Effecten van COVID-19 op patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis
en hun families, kwantitatief en kwalitatief
Dr. Hannelore Tandt
21.30 uur

Effecten van COVID-19 op hulpverleners
Dr. Nele Van de Velde, dr. Nele De Schryver

22.00 uur

Insomnie tijdens een pandemie
Prof. dr. An Mariman

Locatie

Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang

Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering In rubriek 2: nr. 21004156 – 2 C.P. – organisator 4.244
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DEC

8

Dilemma’s bij de behandeling
van zwaar zieke ouderen –
Wat heeft Covid-19 ons bijgeleerd?

Moderators

Prof. dr. Mirko Petrovic | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur Praktische aspecten
Dirk De Meester
21.00 uur

Medische aspecten
Prof. dr. Nele Van den Noortgate

21.30 uur

Juridische aspecten
Prof. dr. Tom Balthazar

22.00 uur

Ethische aspecten
Dr. Jan Van Elsen

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 6: nr. 21004157 – 2 C.P. – organisator 4.244
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LES/COLLOQUIUM
OKT

13

Liaison in het ziekenhuis
IN HET KADER VAN DE MASTER-NA-MASTEROPLEIDING

Moderator
Prof. dr. Piet Hoebeke

Programma
18.00 uur

Liaison ‘what’s in a word?’
Prof. dr. Piet Hoebeke

18.15 uur

Liaison psychiatrie
Prof. dr. Gilbert Lemmens

18.40 uur

Liaison en nocturie
Prof. dr. Karel Everaert

19.05 uur

Liaison en infectiologie
Dr. Diana Huis in ’t Veld

19.30 uur

Liaison in de geriatrie
Prof. dr. Anja Velghe

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

Vrije toegang
Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6
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NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
DEC

15

Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators

Dr. Ellen Van Leeuwen | apr. Michael Storme

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

Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur
NN.

21.30 uur

(Nood)anticonceptie in de eerste lijn
Dr. Fatou Tourné, apr. Michael Storme

Locatie
Online en fysiek: in beide gevallen is vooraf inschrijven noodzakelijk
via alumni.geneeskunde@ugent.be
Fysiek (indien toegelaten): UZ Gent | auditorium E (ingang 32)

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

Accreditering
In rubriek 2: nr. 21004144 – 2 C.P. – organisator 4.244
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NECROLOGIE
Professoren van de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschapen van de UGent (Geneeskunde)
sinds april 2020
Michel Thiery (°13.11.1924 – †03.11.2020)
Verloskunde
‘In Memoriam’ in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg 2021, 77, 226 – 229

Joseph De Roose (°09.10.1941 – †25.01.2021)
Heelkunde
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STICHTING JAN PALFYN

De Stichting beheert het Museum voor Geschiedenis van de Geneeskunde en
de Bibliotheek Medische Cultuur.
Door de coronacrisis zijn er voorlopig geen activiteiten. Er zijn geen bezoeken aan het
museum mogelijk en er is ook geen dienstverlening in de Bibliotheek Medische Cultuur.

I. Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde
Het museum bevat toestellen, instrumenten, boeken, archivalia, schilderijen, beelden enzovoort.
locatie
contact

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

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

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

Voor meer informatie over de geschiedenis van de geneeskunde kunt u een beroep doen op
de deskundigen van de Palfyn Stichting via museumgeneeskunde@ugent.be.
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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 (ererector UGent en voorzitter Alumni UGent vzw)
Piet Hoebeke (decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
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 (secretaris-penningmeester)
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

