
Farmacologische Dag FARMALEUVEN en ALFAGEN 

Obesitas 

Zaterdag 22 maart 2014  

14u – 18u 

Leuven, Campus Sociale Wetenschappen, auditorium Max  Weber 

en leercentrum AGORA, voormalig gebouw Farmaceutische Wetenschappen 

 

De prevalentie van obesitas neemt stilaan epidemische proporties aan. De WHO heeft voorspeld dat tegen 
2015 wereldwijd ongeveer 700 miljoen mensen obees zullen zijn. Hoog tijd dus om deze aandoening te 
begrijpen, en vooral om als artsen en apothekers onze rol op te nemen in preventie en behandeling. 
FARMALEUVEN en ALFAGEN willen u daarbij concreet ondersteunen. Vandaar dus een Farmacologische Dag 
over obesitas, op 22 maart 2014.  
 

De namiddag wordt geopend door Apr. Catherine De Monie. Zij heeft als ziekenhuisapotheker actief 
gewerkt aan een beleid rond de begeleiding van patiënten voor en na bariatrische chirurgie, en is nu 
verbonden aan Farmaka vzw. Zij zal het thema obesitas inleiden, en een voorzet geven voor de 
multidisciplinaire casusbesprekingen.  
Tijdens deze casusbesprekingen zullen artsen en apothekers samen nadenken over de concrete aanpak van 
obesitas. Wat kan onze rol zijn in preventie? Hoe kunnen we patiënten toeleiden naar een dieet en hen daar 
blijvend voor motiveren? Waar moeten we rekening mee houden in de begeleiding van patiënten met 
obesitas? Wat na een bariatrische ingreep?  
Vervolgens krijg je als deelnemer de kans om in gesprek te gaan met een expert. Vragen over psychologische 
begeleiding, dieet, betaalbaarheid van geneesmiddelen bij obesitas, en geneesmiddelen na bariatrie kunnen 
daar in een informele sfeer gesteld worden.  
Na de pauze gaan we in op de link tussen obesitas en darmbacteriën. Prof. Kristin Verbeke licht toe hoe 
onze darmflora onze gezondheid bepaalt, en welke perspectieven recente inzichten in dit domein openen.  
Tot slot geeft Apr. Josse Thomas ons een overzicht van de geneesmidden die in de pipeline zitten voor 
behandeling van obesitas. 
 
Het gedetailleerde programma vindt u hieronder. 

We hopen u allen te mogen ontmoeten! 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

INSCHRIJVING 

Inschrijven graag vóór 12 maart 2014 via mail aan Farmaleuven@pharm.kuleuven.be met vermelding van naam, 

adres, en lidnummer (ALFAGEN of FARMALEUVEN). 

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 uw lidnummer en naam. Graag ook voorkeur voor sessie met expert 

doorgeven. 

mailto:Farmaleuven@pharm.kuleuven.be


PLAATS 

De Farmacologische Dag start in het Auditorium Max Weber, Campus Sociale Wetenschappen, Parkstraat 45, 

3000 Leuven. De parallelsessies worden georganiseerd in het leercentrum AGORA, her voormalige gebouw van 

de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen in de Van Evenstraat. Een unieke gelegenheid om dit prachtig 

vernieuwde gebouw te leren kennen! 

 

Parkeren kan in parking ‘Residentie Herman Servotte’, Parkstraat 45, 3000 Leuven.  

 

ACCREDITATIE 

Accreditatie voor Artsen (Ethiek en Economie) en voor Ziekenhuisapothekers (Module 3, Farmacotherapie) werd 

aangevraagd. 

 

PROGRAMMA 

 14u00 Verwelkoming en duiding van het programma (Johan Van Calster – Veerle Foulon) 

14u10 Obesitas: setting the scene 

Apotheker Catherine  D e Monie, Farmaka vzw 

15u00 Parallelsessies : Interdisciplinair overleg rond concrete patiëntencasussen 

15u40 Parallelsessies: Meet the experts – stel uw vragen in een informele sfeer 

1. Toegankelijkheid en terugbetaalbaarheid van producten gebruikt bij obesitas  

(Dr. Chris Vanhul en Apr. Marc Dooms) 

2. Geneesmiddelen na bariatrische chirurgie  

(Apr. Catherine De Monie en Apr. Ina Gesquiere) 

3. Psychologische begeleiding van mensen met obesitas (Psy. Wout Van der Borght) 

4. Voeding en diëten (Mevr. Evy Weynants) 

16u30 Pauze 

16u55 Link tussen obesitas en darmbacteriën 

Prof. Kristin Verbeke, TARGID, KU Leuven 

17u40 Hot topics: welke geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas zitten in de pipeline? 

 Dr. Josse Thomas 

17u55 Slotwoord (Veerle Foulon) 

 


