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Mijn patiënt
is HIV-positief:
wat nu?

Organisatie
• K.U. Leuven Campus Kortrijk
• Wetenschappelijk Comité
AZ Groeninge

Datum
donderdag 6 december 2007

Locatie
Aula Vesalius
Gebouw C
K.U.Leuven Campus Kortrijk
E. Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk

Uitgebreide wegbeschrijving op:
www.kulak.ac.be/nl/KULAKAlgemeen/Weg/

Informatie
Tel 056 242 790
christine.delaere@azgroeninge.be

Accreditering werd aangevraagd.
Alle deelnemers ontvangen een getuigschrfit.

Mijn patiënt
is HIV-positief:
wat nu?

PROGRAMMA
PROGRAMMA

Beste collega, beste student,
Een seropositieve patiënt is, voor wie in de praktijk staat, al
lang geen zeldzaamheid meer. De zorg voor opportunistische infecties is wel grotendeels geëvolueerd naar zorg
voor complicaties eigen aan langdurig medicatiegebruik.
Ook is de kennis over het HIV-virus en de wijze waarop
het de cellen infecteert en penetreert in recente jaren sterk
toegenomen. Dit ging hand in hand met het beschikbaar
worden van heel wat nieuwe antivirale middelen.
Daar deze geneesmiddelen op zich dan weer heel wat
nevenwerkingen met zich kunnen meebrengen, is de zorg
voor onze HIV-patiënten heel wat complexer geworden.
Tijdens dit avondsymposium willen wij dan ook de nieuwe
inzichten in HIV toelichten, en meer in het bijzonder ook
de implicaties voor opvang en begeleiding van deze patiënten in de dagelijkse praktijk.
Prof. Zeger Debyser, internationaal gekend voor zijn
onderzoek naar HIV en antivirale middelen, en dr. Stefaan
Vandecasteele, infectioloog in Brugge en in AZ Groeninge
Kortrijk, zijn bijzonder onderlegd in deze materie.
Ook frequent gestelde vragen over de juiste aanpak bij prikaccidenten en bij ongeruste telefoons na condoomscheur of
onveilige seks komen aan bod.
Wie haastig na zijn consultaties of huisbezoeken uitgehongerd toekomt, wordt voor hypoglycemische aanvallen behoed, en na het wetenschappelijke luik wordt gezorgd voor
een uitgebreide receptie. Dit wordt een uitgelezen moment
om onder elkaar gezellig na te praten, met academici en
met wie in de dagelijkse praktijk staat.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!
Prof. Geert Callewaert
Dr. François D'heygere

19.45 uur

Ontvangst met broodjes

Deelname aan het symposium is gratis.
Graag inschrijven vóór 1 december 2007.

ANTWOORDKAART
Dr./Dhr./Mevr.: ...............................................................
Functie/organisatie: .........................................................

20.00 uur

20.15 uur

21.00 uur

21.45 uur

22.00 uur

Verwelkoming
Prof. Piet Vanden Abeele, campusrector
Prof. Bernard Himpens, decaan faculteit
geneeskunde, K.U. Leuven

Nieuwe ontwikkelingen in het basisonderzoek
van HIV
Prof. Zeger Debyser,
K.U.Leuven Campus Kortrijk

Wat te doen bij een patiënt met HIV?
Dr. Stefaan Vandecasteele,
Infectioloog AZ St.-Jan Brugge
AZ Groeninge Kortrijk

Post Exposure Profylaxis: huidige consensus
Dr. François D’heygere,
inwendige ziekten, AZ Groeninge Kortrijk

Vraagstelling gevolgd door walking dinner

........................................................................................
Riziv-nummer: ...............................................................
Adres: ............................................................................
........................................................................................
Tel: .................................................................................
E-mail: ............................................................................

O zal aanwezig zijn op het symposium

Mijn patiënt is HIV-positief: wat nu?
O zal ook deelnemen aan het walking dinner

Antwoorden kan via
e-mail christine.delaere@azgroeninge.be
fax
056 242 127
post
Christine Delaere
Dienst inwendige ziekten
AZ Groeninge - campus Sint-Niklaas
Houtmarkt 33, 8500 Kortrijk

