
Geneeskundige Dagen van Antwerpen  

14 en 15 september 2018  

“Genetica in de dagelijkse praktijk: nieuwe inzichten” 

Voorzitters: prof. dr. Geert Mortier, prof. dr. Roy Remmen  

  

Programma vrijdag 14 september  

09.30 - 09.45:  Verwelkoming   

09.45 - 10.30:  Heeft steeds meer genetisch onderzoek zin en nut? (Han Brunner, klinisch 

geneticus, diensthoofd afdeling Genetica, Radboud Universitair Medisch 

Centrum, Nijmegen)  

  ~ Koffiepauze ~  

11.00 - 11.45:  Het ABC van de medische genetica: van aanvraag tot resultatenbrief (Geert 

Mortier, kinderarts en klinisch geneticus)  

11.45 - 12.05:  Kan genetisch onderzoek voorspellen of ik ziek word? (Charlotte Spaas, klinisch 

psycholoog)   

12.05 - 12.25:  Ben ik drager van een genetische aandoening? (Bettina Blaumeiser, 

gynaecoloog en klinisch geneticus)  

12.25 - 12.45:  Wat doet de genetische consulent? (Nathalie Saen, genetische consulent)  

12.45 - 13.00  Vragenronde  

  ~ Lunch ~  

14.00 - 14.20:  Help: er zit kanker in de familie! (Jenneke van den Ende, klinisch geneticus)  

14.20 - 14.40:  Overprikkelbare neuronen: genetisch? (Berten Ceulemans, kinderneuroloog)  

14.40 - 15.00:  Wanneer het voor ons hart teveel wordt… (Bart Loeys, kinderarts en klinisch 

geneticus)  

15.00 - 15.20:  Wanneer het geheugen ons in de steek laat… (Sebastiaan Engelborghs, 

neuroloog)  

  ~ Koffiepauze ~  

16.00 - 16.20:  Is mijn kind niet genetisch belast? (Marije Meuwissen, klinisch geneticus)  

16.20 - 16.40:  Gehoorsverlies: genen of decibels? (Jenneke van den Ende, klinisch geneticus)  

16.40 - 17.00:  Prenataal onderzoek in een stroomversnelling (Bettina Blaumeiser, 

gynaecoloog en klinisch geneticus)  

17.00 - 17.20:  Mijn kind groeit niet… (Geert Mortier, kinderarts en klinisch geneticus)  

  



  
Programma zaterdag 15 september  

09.00 - 10.30  6 parallelle en interactieve workshops “Meet the expert” (klinisch geneticus, 

moleculair geneticus, huisarts, orgaanspecialist)  

- prenatale diagnostiek (Bettina Blaumeiser)  

- oncogenetica (Jenneke van den Ende)  

- cardiogenetica (Bart Loeys)  

- neuro-psychiatrische genetica (Marije Meuwissen)  

- pediatrische genetica (Geert Mortier)  

- farmacogenetica (Isa Houwink)  

  

11.00 - 12.30:  Debat rond genetica en ethiek  

Moderator:   Guy Tegenbos (journalist en columnist)  

Panelleden:  Ignaas Devisch (filosoof)   

 Patrick Cras (neuroloog, voorzitter ethisch comité UZA)  

Isa Houwink (huisarts)  

                              Bettina Blaumeiser (gynaecoloog, klinisch geneticus)  

    

12.30:  Slotbeschouwingen  

    

  

Kunst in de Rand  

Ook dit jaar, kunst door en voor artsen, georganiseerd door dr. Marc Vanderveken  

  

Sociaal programma op vrijdag avond  

Ontvangst in het Felixpakhuis  

Wij worden er verwelkomd door Schepen XX, waarna de Stad Antwerpen een drankje aanbiedt.  

Nadien een meet-together party, met walking dinner, opgeluisterd door het ensemble Antwerpen 

Camerata  

  

Dit jaar één globale inschrijving voor de lezingen:     

125 € voor Karva-leden  

200 € voor niet-leden  

125 € voor artsen in huisarts- of specialisatie-opleiding 

Gratis voor studenten  

Alle koffiepauzes en lunch op vrijdag inbegrepen.  

  

Walking dinner in het Felix pakhuis  

50 € voor Karva-leden  

70 € voor niet-leden  
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