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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 economi-
sche aspecten van het medisch beroep

Gentherapie: fictie versus realiteit
Zaterdag 7 februari 2009

Nieuw auditorium van het KAHO blok J, Sint-
Lievenhogeschool - Gent 

Ingang Bargiekaai – Guldenvliesstraat 
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 techniek van de genetische manipulatie 
(op muizen) 
dhr. Lieven Haenebalcke, Master Chemie
en Biotechnologie, VIB Gent

10.30 Genetica en gentherapie anno 2009
Prof. dr. Anne de Paepe, diensthoofd
Genetica UZ Gent

11.15 ethische reflecties in verband met gentherapie
e.H. Bert Vanderhaegen, lid van het ethisch
comité van diverse Gentse ziekenhuizen

12.00 Pauze

12.20 Korte voorstelling van ons steunproject
dr. Marc Haenebalcke

12.30 Vraagstelling en Panelgesprek 
Panelleden: dr. Marc Haenebalcke, prof. dr. Anne de
Paepe, e.H. Bert Vanderhaegen, dhr. Lieven
Haenebalcke 

13.00 Receptie en aperitief 

Accreditering: 3 CP  ethiek en economie aange-
vraagd

Inschrijvingen:  
- door storten van 20 euro, bij voorkeur
vóór 23 januari 2009                                                                                                
442-0045351-82  dr. Guido Verstraete -
Sint-Lucas Gent.  

- Na 23/01/2009 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 Fasso.

———

LUCASVERENIGING VOOR GENEESHE-
REN TANDARTSEN EN APOTHEKERS

AFDELING WAASLAND

PROGRAMMA 2008-2009.

Woensdag 1 oktober 2008: prof. Pierre trouilliez:
"de eerste christenen: mythen en werkelijkheid.
Hoe kunnen de eerste christenen ons nog inspire-
ren?"

Woensdag 5 november 2008: Bert Vanderhaegen:
" Herpersonalisering van de geneeskunde".

Woensdag 7 januari 2009: Hans Vandenholen:
"Paulus van tarsus. een verrassende kennismaking
met de apostel".

Woensdag 11 februari 2009: prof. Raoul Bauer:
"Geloof en geweld".

Woensdag  4 maart 2009: Siska Beelen: " Het
romantisch verlangen: Westerse kunstenaars aan
het begin van de 19e eeuw".

de vergaderingen vinden plaats in de bovenzaal
van het restaurant Reinaert Palace, Heidebaan 57 te
Sint-Niklaas. (tel: 03-776 1552)
Welkom 20u15; aanvang voordracht 20u30. 
Niet-leden worden verzocht 5 € ter plaatse te beta-
len als deelneming in de onkosten.
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IMPORTANT:  APPEL A VOS DONS

Le site web de la Société Médicale Belge de Saint-Luc (smslgv.be) vous est présenté grâce au travail
d’une équipe qui s’efforce gratuitement de tenir à jour ce porte parole des médecins catholiques bel-
ges. 
Ce travail a néammoins un coût. C’est pourquoi nous demandons à ceux qui le peuvent de nous sou-
tenir financièrement. 
Les dons peuvent être versés au CCP de la Société Médicale Belge de Saint-Luc, c/o Koningin
Astridstraat 12 9250 Waasmunster: 000-0321178-11. Les dons, même les plus minimes sont bienve-
nus. Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien.

BELANGRIJK: OPROEP VOOR STEUN

de webstek van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas (smslgv.be) is beschikbaar, dankzij
het werk van een equipe, die zich belangloos inzet om deze spreekbuis van de katholieke geneesheren
van België up to date te houden.
deze opzet brengt evenwel nog kosten mee, daarom zijn we zo vrij om aan diegenen die het kunnen
een financiële steun te vragen.
de giften kunnen gestort worden op de PCR van de Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas, p/a
Koningin Astridstraat 12 9250 Waasmunster: 000-0321178-11. Zelfs de kleinste giften zijn welkom.
Vriendelijke dank bij voorbaat voor uw steun en uw vrijgevigheid.
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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 bibliographische 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 blz.

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 web-site van de Belgische Geneesherenvereniging
Sint-Lucas.

Les manuscrits francophones seront adressés à : Prof. Pierre devos, s.j., 
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur - tél. 081/72.47.41

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 figu-
res 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.


