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— Locatie —
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Voor inschrijving en verdere inlichtingen 
kunt u contact nemen met Valérie Oosterlinck 

via lki@uzleuven.be of 016 34 68 96.

Deelname is gratis. 
Accreditering wordt aangevraagd.

Leuvens kankerinstituut

 — in samenwerking met —  

academisch centrum voor huisartsgeneeskunde

o&n 2, auditorium Bmw 2, herestraat 49, 3000 Leuven

Zaterdag 
symPosium

15 feBruari



Geachte dokter,

Op zaterdag 15 februari 2014 organiseert het Leuvens 
Kankerinstituut, in samenwerking met het Academisch 
Centrum voor Huisartsgeneeskunde, voor het eerst een 
symposium van het Leuvens kankerinstituut. 

De bedoeling van het LKI is om een beter contact te ontwik-
kelen tussen het LKI en de huisartsen en behandelende 
specialisten. Daarom werd het programma zo opgebouwd 
dat we één casus van drie frequente tumortypes (co-
loncarcinoom, longcarcinoom en melanoom) zullen be-
spreken met een panel van LKI experten en deelnemers 
aan het symposium. De casussen werden geselecteerd 
in samenwerking met het Centrum voor Huisartsenge-
neeskunde. Het programma zal zo interactief mogelijk 
worden opgebouwd. 

Nadien volgt nog een rondleiding en receptie in het nieuwe 
oncologische dagcentrum van UZ Leuven. 

Namens het LKI, 

prof. dr. Ignace Vergote prof. dr. Eric Van Cutsem
voorzitter LKI voorzitter cel Opleiding LKI

— Programma —

— 9 uur — oPeningswoord — 

Prof. dr. Ignace Vergote, voorzitter Leuvens Kankerinstituut

— 9.05 uur — casus 1 — Longkanker —
Prof. dr. Johan Vansteenkiste, prof. dr. Paul De Leyn, 

prof. dr. Stephanie Peeters, prof. dr. Walter De Wever, 

prof. dr. Christophe Deroose

— 10.05 uur — casus 2 — meLanoom —
Prof. dr. Maria Garmyn, dr. Pascal Wolter, 

prof. dr. Marguerite Stas, prof. dr. Joost Van den Oord

— 11.05 uur — koffiePauZe —

— 11.30 uur — casus  3 — coLoncarcinoom —
Prof. dr. Eric Van Cutsem, prof. dr. Karin Haustermans, 

prof. dr. André D’Hoore, prof. dr. Vincent Vandecaveye, 

prof. dr.  Christophe Deroose, prof. dr. Xavier Sagaert

— 12.30 uur — rondLeiding en recePtie —
Nieuw oncologisch dagcentrum UZ Leuven


