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Beste collega, 

Cardiovasculaire aandoeningen vormen wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer 1. Vandaar dus dat 

preventie ervan hoog op de agenda staat. Statines spelen hierin een belangrijke rol. Als we sommige 

wetenschappers mogen geloven, zou het daarom goed zijn om zowat iedereen met een matig risico op een 

hart- en vaatziekte een statine te geven. Wat moeten we daarover denken? Wat is een goed beleid? 

In mei 2014 organiseerde het RIZIV een consensusvergadering over dit thema. In de voorbereidende fase 

daarvan werd door Farmaka vzw de literatuur over statines doorgenomen. Tijdens de conferentie zelf werd 

deze literatuur voorgesteld en vervolgens becommentarieerd door experten. De jury ging daarna met de 

gegevens aan de slag, en vatte die samen in een juryrapport dat onlangs verscheen en beschikbaar is via 

volgende link:  http://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx 

De Farmacologische dag wil de resultaten van deze consensusconferentie naar Leuven brengen en vertalen 

naar de praktijk. 

In een inleidende lezing krijgen we van Johan Van Cleemput, cardioloog in UZ Leuven, een overzicht van de 

evolutie in het denken over risicofactoren.  

Vervolgens licht Liesbeth Christiaens, medewerker bij Farmaka, de literatuur toe: wat weten we over de 

evidentie van statines? Wat zijn de nevenwerkingen en risico’s verbonden aan het gebruik er van? 

Daarna gaan we aan de slag: in kleine groepen van artsen en apothekers discussiëren we over herkenbare 

casussen uit de praktijk. Wat met een vrouw met hypercholesterolemie die zweert bij rode gist rijst? Kunnen we 

statines stoppen bij 85-plussers met een korte levensverwachting? Hoe omgaan met een patiënt die met het 

statine wil stoppen omdat hij op internet gelezen heeft dat je daar ernstige spierpijn van kunt krijgen?  

Na de break-out sessies krijgen we van Gert Laekeman, Klinische Farmacologie en Farmacotherapie KU Leuven, 

een samenvatting van de evidentie voor het gebruik van rode gist rijst en een analyse van de preparaten die in 

België op de markt zijn.  

Ten slotte geeft Ri De Ridder, Directeur Generaal Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, ons een inkijk in hoe 

de overheid wil inzetten op primaire en secundaire preventie, en hoe ze chronische zorg wil organiseren.  

Het gedetailleerde programma vindt u hieronder. 

We hopen u allen te mogen ontmoeten! 

Hilde Deneyer, voorzitter Farmaleuven 
Veerle Foulon, coördinator farmacologische dag 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

INSCHRIJVING 

Inschrijven graag vóór 11 maart 2015 via mail aan Farmaleuven@pharm.kuleuven.be met vermelding van naam, 

adres, en (Q)lidnummer (ALFAGEN of FARMALEUVEN) (nummer: zie lidkaart). 

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 BE31 6451 2072 8255 van ‘Farmaleuven, O&N2, Herestraat 49-bus 422,  

3000 Leuven’ met vermelding van uw lidnummer en naam.  

PLAATS 

De Farmacologische Dag gaat door in auditorium GA3 – O&N1 – Gasthuisberg te Leuven. De parallelsessies 

worden georganiseerd in de HP-lokalen op O&N2. 

Parkeren kan op parking ‘De Villa’. De parking 'De Villa' is te bereiken via afrit 16 van de E314 en daar volgt u 

de pijlen Parking 'De Villa' (of Bloedtransfusiecentrum) of via Leuven Centrum: via de Van Waeyenberghlaan 

of via de buitenring neemt u de afslag 'campus Gasthuisberg'. 

ACCREDITATIE 

Accreditatie voor Artsen (Ethiek en Economie), voor Officina-apothekers, en voor Ziekenhuisapothekers (Module 

3, Farmacotherapie) werd aangevraagd. 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14u00 Verwelkoming en duiding van het programma  

14u10 Hoe denken over cardiovasculair risico? (Johan Van Cleemput, cardiologie, UZ Leuven) 

14u50 Evidentie voor het gebruik van statines: een overzicht van de literatuur                                              

(Liesbeth Christiaens, Farmaka vzw) 

15u30    Pauze 

15u45 Interactieve casusbesprekingen 

17u05 Wat met rode gist rijst?  

(Gert Laekeman, Klinische Farmacologie en Farmacotherapie, KU Leuven) 

17u25 Primaire en secuncaire preventie: een visie vanuit het beleid (Ri De Ridder, RIZIV) 

17u55 Slotwoord 
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SAVE THE DATE 

De farmacologische dag is een voorsmaakje van het programma van de PUO-cyclus die Farmaleuven in het najaar 

organiseert, en waarin screening en preventie centraal staan. In deze cyclus zullen heel uiteenlopende 

onderwerpen behandeld worden, zoals kanker, congenitale afwijkingen, mondgezondheid, ...  

De lessenreeks gaat door in Leuven, telkens op dinsdag en donderdag. Je kan de les op donderdag ook volgen in 

Kortrijk of Diepenbeek (via streaming). 

 


