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Het Pand - Gent



INFO OVER HET SYMPOSIUM

Dit symposium brengt lotgenoten samen om hen 
professioneel te informeren in een gemoedelijke sfeer. Via 
de patiëntenvereniging  Nederland worden 
lotgenoten uit Zeeland mede uitgenodigd.

Het voormiddagprogramma gaat specifiek over de ziekte:
 � Wat is Hodgkin?
 � Wat is non-Hodgkin?
 � Hoe wordt men gediagnosticeerd?
 � Wat is de eerste lijn behandeling?
 � Wat zijn de toekomstperspectieven?

In het namiddagprogramma gaat het over voeding, 
namelijk “Suiker: uw vriend of vijand?” Dit aangevuld met 
bak-info en proevertje.

Het symposium is toegankelijk voor iedereen; lotgenoten, 
familieleden en/of hun naasten, verzorgenden, huisarts, 
student geneeskunde of verpleging, kortom iedereen die 
geïnteresseerd is in dit thema. 

DEELNAMEPRIJS: 

Dagprogramma, inclusief onthaalkoffie, broodjeslunch
en “closing drink”  ........................................ 15 euro.
Dagprogramma, inclusief onthaalkoffie  ........ 5 euro.
Namiddagsessie, inclusief “closing drink”  ..... 8 euro.

INSCHRIJVEN.

Vooraf inschrijven is verplicht. 
Elke deelnemer schrijft zich in via onze website
www.hodgkin.be en doorklikken op “inschrijving 
symposium”. Eventuele ondersteunende info 09 221 99 10, 
of 0495 56 15 09, of 0477 97 18 10. 
De deelname wordt pas aanvaard na storting op ons 
rekeningnummer: BE31 9731 4282 4955 (BIC: ARSPBE22)



PROGRAMMA

09u00 Onthaal.

09u30  Intro. Voorwoord door mevrouw
 Dr. Anne De Paepe, rector Universiteit Gent.

09u45  Dr. Vanessa Van Hende - AZ Nikolaas
 en AZ Lokeren - Iridium kankernetwerk1.
 Hodgkin lymfoom: 
 Diagnose, standaard behandeling en opvolging.
10u30  Dr. Cecile Idink - kliniek ZorgSaam te Terneuzen.
 Non-Hodgkin lymfoom: 
 Diagnose, standaardbehandeling en opvolging.
11u15 Prof. Fritz Offner - UZ Gent.
 Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom:

 � Wat zijn de nieuwe behandelingsperspectieven.
 � Wat zijn de lopende klinische trials.
 � Wat biedt de toekomst.

12u15 Vragenronde.

12u30 Broodjeslunch.

13u45 Dr. ir. Eric De Maerteleire - Bio-ingenieur -
 voedingdeskundige.
 Suiker: vriend of vijand.
15u00 Albert Degryse en Pierre Duyts -
 Hotelschool De Koevliet PCVO Scheldeland.
 Bakken zonder suiker. Proevertje.
15u30 Closing drink.

17u00 Sluiten deuren.

BIJKOMENDE INFORMATIE.

Dit symposium komt in aanmerking voor accreditering. 
Zorgverleners, studenten en belanghebbenden kunnen
op aanvraag een aanwezigheidsattest bekomen.
De presentaties worden na het symposium digitaal ter 
beschikking gesteld aan de geïnteresseerden, dit na 
toelating van de sprekers.

1 Iridiumkankernetwerk.be = GZA Ziekenhuizen (Wilrijk), AZ Klina (Brasschaat); AZ Monica 
(Deurne); AZ Nikolaas (St.Niklaas); AZ St-Jozef Malle (Malle); UZA (Edegem); ZNA (Antwerpen)
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Met steun van:

LOCATIE

Cultureel- en congrescentrum “Het Pand”.
Onderbergen 1 - 9000 Gent.

BEREIKBAARHEID

Met het openbaar vervoer:
vanaf het station Gent Sint Pieters tram 1 (om de 6 min.) 
of tram 24 (om de 20 min.) afstappen Gent - Korenmarkt 
(St. Niklaaskerk).

Met de auto:
afrit autosnelweg Gent Centrum parkeren onder het Zuid, 
vandaar tram 4 (om de 6 min.) of of tram 24 (om de 20 
min.) afstappen Gent - Korenmarkt (St. Niklaaskerk)
of
Gent binnenrijden, volg de parkeerroute naar parking P7 
St. Michiels.
De parking bevindt zich op 50 m van “Het Pand.”
Neem de uitgang “Onderbergen” en u komt uit in de 
Wilderoosstraat recht tegenover “Het Pand”.


