
Farmacologische Dag Farmaleuven en Alfagen 

Zeldzame aandoeningen 

Zaterdag 2 maart 2013  

14u – 17u30 

Leuven, Campus Gasthuisberg, auditorium BMW 1 

Ongeveer 65.000 Belgen hebben een zeldzame ziekte. Drie vierde van hen zijn kinderen. Deze patiënten moeten 
vaak een erg lange zoektocht afleggen naar de juiste diagnose. En wanneer ze de diagnose eindelijk kennen, 
moeten ze nog op zoek naar de juiste arts voor hun probleem. Voor andere patiënten is het dan weer moeilijk om 
geneesmiddelen te vinden omdat deze niet altijd beschikbaar zijn in ons land. FarmaLeuven en AlfaGen willen 
aandacht besteden aan dit probleem en zorgverleners ondersteunen in de begeleiding van deze patiënten. 
Vandaar dus een Farmacologische Dag over (niet zo?) zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen, op 2 
maart 2013, en dit in aansluiting met de internationale dag van de zeldzame ziekte.  
De sessie wordt geopend door Prof. Dr. J. J. Cassiman, voorzitter van het Nationaal Fonds Weesgeneesmiddelen 
en Zeldzame Ziekten (Koning Boudewijn Stichting) en van de Vlaamse Liga tegen Kanker.  
Vervolgens worden de deelnemers gesplitst in break-out sessions rond mucoviscidose, hemofilie, zeldzame 
kankers en multiple sclerose. Elke deelnemer krijgt de kans om twee sessies bij te wonen. Experten in de 
verschillende aandoeningen zullen met de deelnemers in gesprek gaan over diagnose, behandeling, rol van de 
verschillende zorgverleners, samenwerking tussen eerste en tweede lijn, …  
De studienamiddag sluit af met een plenum onder leiding van Prof. R. Westhovens, voorzitter van het Nationaal 
College voor Weesgeneesmiddelen van het RIZIV. 
Het gedetailleerde programma vindt u op de achterkant van deze uitnodiging. 

We hopen u allen te mogen ontmoeten! 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

INSCHRIJVING 

Inschrijven graag vóór 16 februari 2013 via mail aan Farmaleuven@pharm.kuleuven.be met vermelding van 

naam en adres, en aanduiding van voorkeur voor parallelsessies (twee keuzes doorgeven). 

DEELNAMEKOSTEN 

 25,00 €  voor leden van Farmaleuven en leden van Alfagen 

 35,00 €   voor niet-leden 

 gratis   voor studenten op vertoon van studentenkaart (inschrijven wel noodzakelijk) 
Over te schrijven op rekening 645-1207282-55 van ‘Farmaleuven, O&N2, Herestraat 49-bus 422,  

3000 Leuven’ met vermelding van ‘AP nr. en/of naam’ 

PLAATS 

Auditorium BMW1, Onderwijs en Navorsing 2, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven 

Parkeergelegenheid: parking ‘Villa’ 

Opgelet: er zijn wegenwerken op de campus Gasthuisberg. 

Kijk voor meer informatie over de aanbevolen route op http://www.uzleuven.be/wegenwerken. 

ACCREDITATIE 

Accreditatie voor Artsen (Ethiek en Economie) en voor Ziekenhuisapothekers (Module 1, Ethiek) werd 
aangevraagd. 

mailto:Farmaleuven@pharm.kuleuven.be
http://www.uzleuven.be/wegenwerken


PROGRAMMA 

14u00 Verwelkoming en duiding van het programma (Johan Van Calster – Marc Dooms) 

14u10 Zeldzame ziekten: setting the scene 

o Wat zijn zeldzame ziekten? 

o Wat zijn de uitdagingen? 

Prof. J. J. Cassiman, voorzitter Nationaal Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen (Koning 

Boudewijn Stichting) en de Vlaamse Liga tegen Kanker 

15u00 Parallelsessie 1: Meet the experts 

1. Mucoviscidose (Prof. C. De Boeck, UZ Leuven)  

2. Hemofilie (Prof. C. Van Geet, UZ Leuven)  

3. Zeldzame kankers (Dr. P. Wolter, UZ Leuven)  

4. Neuromusculaire aandoeningen, inclusief MS (Prof. B. Dubois, UZ Leuven)  

15u40 Pauze 

16u00 Parallelsessie 2: Meet the experts 

1. Mucoviscidose (Prof. C. De Boeck, UZ Leuven)  

2. Hemofilie (Prof. C. Van Geet, UZ Leuven)  

3. Zeldzame kankers (Dr. P. Wolter, UZ Leuven)  

4. Neuromusculaire aandoeningen, inclusief MS (Prof. B. Dubois, UZ Leuven)  

16u50 Zeldzame ziekten: maatschappelijk perspectief 

o Terugbetaling  

o Financiering van onderzoek 

Prof. R. Westhovens, voorzitter Nationaal College voor Weesgeneesmiddelen (RIZIV) 

17u25 Slotwoord (Veerle Foulon) 


