UZA Research Club – Academiejaar 1997-98

OKTOBER 1997
1 oktober
8 oktober

15 oktober

22 oktober

A. De Paepe (Genetica, Gent)
Erfelijke bindweefselziekten.
J. Denollet (Hartrevalidatie)
Stress en het hart.
Ph. Loquet (Gynecologie)
Echografische screening voor congenitale afwijkingen tijdens het eerste
zwangerschapstrimester.
E. Wuyts (NKO)
Toepassing van multivariate technieken in de medische besliskunde.

NOVEMBER 1997
5 november
R. Willems (Experimentele Heelkunde)
Studie van metastatische suppressor genproducten (nm23) in hematopoïetische
cellen.
12 november
M. Breuning (Genetica, Leiden)
Polykystische nierziekte.
19 november
P. Parizel (NMR)
Diffuus axonaal hersentrauma.
26 november
V. Van Tendeloo (Experimentele Hematologie)
Genetische modificatie van antigeen presenterende cellen met het oog op tumor
immunotherapie.
DECEMBER 1997
3 december
J. Hendriks (Experimentele Heelkunde)
Geïsoleerde longperfusie voor de behandeling van longmetastasen.
10 december
P. Lauwers (Experimentele Heelkunde)
Angiogenese: nieuwe wegen in de oncologische heelkunde ?
17 december
R. Abs (Bijzondere Endocrinologie)
Groeihormoon deficiëntie.
JANUARI 1998
7 januari
B. Gryseels (Directeur Inst. Trop. Geneesk.)
Van evaluatie tot beleidsplan: ervaring van het ITG.
14 januari
Ph. Jorens (Intensieve Zorgen)
De ene schimmel is de andere niet.
28 januari
J. Droste (Epid. & Soc. geneesk.)
Beroep en longkanker, een case-control studie in de Antwerpse regio.
FEBRUARI 1998
4 februari
L. Delbeke (Fertiliteit)
Preventie van infertiliteit vóór en tijdens oncotherapie: stand van zaken en
toekomstperspectieven.
11 februari
K. Dhaene (Anatomopathologie)
Telomerase-activiteit in het maligne mesothelioom van de pleura.
18 februari
V. Houben (Medische Electronica)
Het objectiveren van de neurale interface bij elektrische stimulatie van de
gehoorzenuw.

MAART 1998
11 maart
18 maart
25 maart
APRIL 1998
1 april
29 april
MEI 1998
6 mei

13 mei

20 mei
27 mei
JUNI 1998
3 juni

10 juni
17 juni
24 juni

M. Helbert (Nefrologie)
Flowcytometrische immunodissectie van het humaan nefron.
T. Moreels (Farmacologie, Gastroenterologie)
In vitro studie van de invloed van inflammatoire cytokines op de maagmotiliteit.
D. Ysebaert, K. De Greef (Exp. Heelkunde/Nefrologie)
Leucocytair infiltraat na ischemie/reperfusie van de nier.
P. Cras (Neurologie)
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob.
B. Weyn (Electronenmicroscopie/Pathologie)
Digitale beeldanalyse bij de diagnose en prognose van tumoren.
C. Duymelinck (Nefrologie)
De rol van plasminogeen activator type 1 (PAI-1) en tissue inhibitor van matrix
metalloproteïnasen type 1 (TIMP-1) in het ontstaan en de progressie van
nierfibrose.
K. D'Hauwers (Urologie)
Urodynamische veranderingen na blaasverkleining: drie verschillende methoden
bekeken bij de rat.
F.A. Hol (Genetica, UZ Nijmegen)
Onderzoek naar erfelijke factoren betrokken bij neurale buisdefecten.
V. Van Hoof (Biochemie)
Humane osteoblastenculturen.
E. Henckaerts (Experimentele Hematologie)
Rol van CD38 en de fysiologie van de humane hematopoïetische stamcel met
betrekking tot stamcelexpansie en gentherapie.
E. Fransen (Genetica)
De celadhesie molecule L1 en mentale achterstand: van mens tot muis.
K. De Groote (Pediatrie)
Echocardiografie bij pasgeborenen.
V. Van Hoof (Biochemie)
Serum pydirinoline cross-links als merker van botafbraak bij dialysepatiënten.

