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Gelieve uw aan- of afwezigheid te bevestigen vóór 10 oktober 2014 bij Kim Rowan, 
secretariaat kindergeneeskunde, via bijgevoegde antwoordkaart of e-mail kim.rowan@uzleuven.be. 

Geschenk
Als u een cadeau wenst te geven, vraagt An u om één van de volgende fondsen te ondersteunen:

Fonds kind en orgaantransplantatie
Giftenrekening KU Leuven: IBAN BE 45 7340 1941 7789.

Met vermelding van gestructureerde mededeling: +++ 400/0007/75837+++.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Oudervereniging voor nierpatiëntjes vzw
IBAN BE07 4524 0213 8166, met vermelding van ‘gift 30/10/2014’.

UZ Leuven campus Gasthuisberg 
Onderwijs en navorsing 4
Herestraat 49

3000 Leuven

Donderdag 30 oktober 2014

Symposium 

— meer dan een nierfunctievervanging
Renal Replacement Therapy bij kinderen

Bijkomende informatie — Kim Rowan, tel. 016 34 38 22



In 2014 ging hoofdverpleegkundige An Demol met pensioen. Zij was jarenlang een steunpilaar 
voor de afdelingen kindernefrologie, kinderdialyse en orgaantransplantatie. Samen met haar colle-
ga’s startte zij de dialyse voor kinderen op in UZ Leuven. Ter gelegenheid van haar afscheid, willen 

haar collega’s – zowel nationaal als internationaal – nierfunctievervangende therapie bij kinderen 
onder de aandacht brengen.

Wij hopen jullie op 30 oktober te mogen verwelkomen in UZ Leuven!

Het team kindernefrologie en orgaantransplantatie in UZ Leuven.

15.00 uur 
Onthaal

15.30 uur 
Welkom en inleiding
Renal Replacement Therapy (RRT) bij kinderen

prof. dr. Elena Levtchenko, UZ Leuven

15.40 uur
Langetermijngevolgen van pediatrische RRT 

prof. dr. Jaap Groothoff, AMC Amsterdam

16.00 uur
Kinderdialyse – meer dan RRT
Lore Willem, UZ Leuven

16.20 uur
Pediatrische dialyseverpleegkundige, 
meer dan een verpleegkundige
Jacqueline Knoll, Radboud UMC Nijmegen

16.40 uur
Thuisdialyse, ook voor kinderen? 

prof. dr. Bert Bammens, UZ Leuven

17.00 uur
Getuigenis van een patiënt

17.15 uur
Terugblik op de dialysegeschiedenis 
An Demol, UZ Leuven

17.35 uur
Toespraken

18.00 uur
Receptie en walking dinner

20.30 uur
Benefietconcert Fonds kind en orgaantransplantatie met Sarah Letor
Locatie: Centraal auditorium Gasthuisberg, onderwijs en navorsing 1

Programma

accreditering 
werd aangevraagd


