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Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas Afdeling Gent
Sint-Pietersaalststraat 110, 9000 Gent

Zoals vorige jaren richt de Gentse afdeling van Sint-Lucas een symposium in over
ethische en economische aspecten van het medisch beroep

Polymedicatie: plaag, luxe of noodzaak? 
Zaterdag 6 februari 2010

Nieuw auditorium van het KAHO blok J, Sint-Lievenhogeschool - Gent 
Ingang Bargiekaai – Guldenvliesstraat (aan de Phoenixbrug – Brugse Poort)

parking ter plaatse

08.30 Inschrijving – ontvangst met koffie.

09.30 verwelkoming : dr. Luc Van der Plaetsen, voorzitter

09.40 Inleiding en voorstelling van de sprekers
Dr. Marc Haenebalcke, huisarts te Gent

10.00 Polymedicatie bij ouderen 
Prof. dr. Mirko Petrovic, geriater UZ Gent

11.00 Economische aspecten van polymedicatie
Dr. Robert Van den oever, Christelijke Mutualiteiten

12.00 Pauze

12.20 Korte voorstelling van ons steunproject
Dr. Marc Haenebalcke

12.30 vraagstelling en panelgesprek
Panelleden: dr. Marc Haenebalcke, prof. dr. Mirko Petrovic, dr. Robert Van den oever

13.00 Receptie en aperitief 

Accreditering : CP  Ethiek en Economie aangevraagd
Inschrijvingen : - Door storten van 20 Euro, bij voorkeur vóór 24 januari 2010                                                                                                

442-0045351-82  Dr. Guido verstraete - Sint-Lucas Gent.  
- Na 24/01/2010 inschrijven ter plaatse: 25 Euro.
- Inbegrepen in het lidgeld voor de Gentse leden.

Inlichtingen: Dr. Luc Van der Plaetsen  09/ 386 20 49 Dr. Roland Claeys   09/ 221 65 44
Dr. Marc Haenebalcke  09/ 225 89 96 Dr. Guido Verstraete  09/ 222 04 44

Het saldo wordt integraal besteed aan een medisch-sociaal project in Burkina Faso.

AGENDA



98

LucASvERENIGING vOOR GENEES-
HEREN TANDARTSEN EN

APOTHEKERS
AFDELING WAASLAND

PROGRAMMA 2009-2010

Woensdag 30 september 2009 : Sébastien de Fooz
“te voet naar Jeruzalem”.

Woensdag 28 oktober 2009 : Jürgen Mettepennin-
gen “De kerk bloost; uitdagende kerk uitgedaagd”.

Woensdag 20 januari 2010 : Alwin Wauters : “ Het
orkest, over musici en dirigenten”.

Woensdag 24 februari 2010 : Marc Bourgeois: 
“ Kunstwerken en geld”.

De vergaderingen vinden plaats in de bovenzaal
van het restaurant De Reinaert, Heidebaan 57 te
Sint-Niklaas. Welkom 20u15, aanvang voordracht:
20u30. Niet leden worden verzocht 5 € ter plaatse
te betalen als deelneming in de onkosten.

——

SINT-LucAS vERENIGING
ANTWERPSE GILDE

Waarde collega,

Ieder gelovige die een van onze middeleeuwse
romaanse kerken of gothische kathedralen binnen
treedt wordt geraakt door de schoonheid ervan en
de spiritualeiteit die er heerst.  In de twintigste
eeuw kwam er een lange periode van verstarring en
drang naar soberheid maar met verlies van religieu-
ze duiding en transcendentie.  Wij bemerken nu een
herleving van hetgeen genoemd wordt de drieluik
van liturgie, design en kunst in het kerkgebouw.
Dit is het thema van onze najaarsvergadering met
als onderwerp: “Heilzame kunst voor de liturgie en
actuele design voor het kerkgebouw” door een uit-
zonderlijke spreker Mark Delrue, priester van het
Bisdom Brugge en directeur van het interdiocecaan
muzeum voor moderne religieuze kunst in de koe-
pel van de Basiliek van Koekelberg.  Hij schreef
onlangs ook nog het boek “Kunst en Liturgie”
(Lannoo 2009).

Wij nodigen u met uw familieleden en vrienden
van harte uit op deze voordracht die zal doorgaan
op woensdag, 28 oktober, 2009 om 20 u.  In het
Geneesherenhuis, Louizastraat 9, te Antwerpen
(tel. 03/233.37.00).

Dr. Raymond Lenaerts
Lindenlei 63
2640 Mortsel
tel. 03/449.86.29
e-mail:  raymond.lenaerts@versatel.be

——
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Directives pour les auteurs francophones

Richtlijnen voor de Nederlandstalige auteurs

Nederlandstalige artikels dienen gestuurd aan : Dr Paul Deschepper
Koningin Astridstraat 10
9250 Waasmunster - tel. 052/46.05.27

Artikels zijn gesteld in het Nederlands, occasioneel in het Engels of het Duits. De bibliografische verwijzingen zullen vermelden: 

a) voor een tijdschrift: de naam en de initialen van één of meer voornamen van de auteurs, de titel in de oorspronkelijke taal, de naam van het
tijdschrift afgekort volgens de gegevens van Index Medicus, het jaar, de uitgave, het nummer, de eerste en de laatste bladzijde;

b) voor boeken: de naam en de initialen van één of meerdere auteurs, de titel in de oorspronkelijke taal, de plaats van uitgave, het jaartal, de
uitgever en het aantal bladzijden.

De artikels zijn voorzien van een korte inhoud van een halve bladzijde.

De titel wordt gevolgd door naam en adres van de auteur, en eventueel zijn opleidingsgraad en de naam van de instelling waar hij 
werkzaam is.

Het manuscript moet, inclusief figuren en tabellen, in dubbel worden aangeboden. Maximaal aantal getype bladzijden: 15 (met regelafstand 1
1/2). Elke bladzijde bevat max. 35 lijnen van 60 karakters.

Het manuscript dient op diskette aangeboden te worden, gelieve uitsluitend gebruik te maken van een courant tekstverwerkingsprogramma.
Vermijd het geven van nodeloze “aan de lijn” commando’s. Plaats geen vaste splitsingstekens. Plaats na de leestekens slechts één spatie. Werk
zo weinig mogelijk met de tabulator. Vermijd het gebruik van hoofdletters (in de tekst). De lay-out of bladschikking dient zo sober mogelijk
gehouden te worden.

Eén of twee leden van het redactiecomité lezen de tekst. Eventuele wijzigingen worden met de auteur besproken. De redactie houdt zich het
recht voor teksten te weigeren.

overname van artikels is slechts toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) en de redactie.
De auteurs verklaren zich akkoord hun tekst geheel of gedeeltelijk te laten verschijnen op de webstek van de Belgische Geneesherenvereniging
Sint-Lucas.

Les manuscrits francophones seront adressés à : Prof. Pierre Devos, s.j.
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

Le texte sera écrit en français, occasionnellement en anglais ou en allemand.

Les références bibliographiques signaleront pour:

a) les revues: le nom et l’initiale du ou des prénoms du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le nom de la revue en abréviation
conformément aux données de l’lndex Medicus, l’année, le tome, la première et la dernière page;

b) les livres: le nom et les initiales du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le lieu de publication, l’année, l’éditeur, le nombre de
pages.

Le manuscrit sera accompagné d’un résumé d’une demi-page.

Le titre sera suivi du nom et de l’adresse du ou des auteurs, avec mention de la qualification professionelle et éventuellement de l’institution
à laquelle il(s) est/sont attaché(s).

Le manuscrit sera présenté en double exemplaire, dactylographié en 1 1/2 interligne; il comportera au maximum 15 pages, y compris les
figures et les tableaux. Chaque page contiendra au maximum 35 lignes de 60 caractères.

Le manuscrit étant présenté en disquette, veuillez utiliser un programme courant de traitement de texte. Ne donnez pas de commandes “à la
ligne” inutiles. Ne mettez pas de traits d’union fixes. Ne mettez qu’un espace après les signes de ponctuation. Utilisez le tabulateur le moins
possible. Evitez l’utilisation de capitales (dans le texte). N’essayez pas de réaliser la mise en page définitive.

Le manuscrit sera examiné par une ou deux personnes qualifiées désignées par le comité de lecture. L’avis sera communiqué dans les plus
brefs délais à l’auteur.

Les textes publiés ne pourront être reproduits sans autorisation préalable écrite de la rédaction et de l’auteur.
Les auteurs consentent à laisser paraître leur texte intégral ou en partie sur le web-site de l’Association Médicale Belge de Saint-Luc.


