
UZA Research Club – Academiejaar 1998-99

SEPTEMBER 1998
16 september A. Daniels (Neurobiologie)

Synaptische eiwitten in dementie.
23 september P. De Mulder (Anaesthesiologie)

Het effect van natrium nitropusside op de linkerventrikelfunctie.
30 september K. Cromheeke (Cardiologie/Farmacologie)

Atherosclerose: te veel NO ?
OKTOBER 1998
7 oktober G. Matthijs (Centrum Menselijke Erfelijkheid, Leuven)

Moleculaire basis van het syndroom van Jaeken en een nieuw subtype.
14 oktober B. Keymeulen (ß-Cell Transplant, VUB)

Pancreatische ß-cel transplantatie.
21 oktober P. Partoens (Neurofarmacologie)

De ontrafeling van de exo-endocytose cyclus van 'large dense-cored vesicles' in 
noradrenerge neuronen.

28 oktober G. Van Hal (Epidemiologie en Sociale Geneeskunde)
Georganiseerde en niet-georganiseerde screening naar borstkanker in 
Vlaanderen.

NOVEMBER 1998
4 november Herfstverlof
11 november Verlof
18 november K. Verhoeven (Genetica)

Niet-syndromaal erfelijk gehoorverlies.
25 november A. Verbruggen (Reumatologie)

Antinucleaire factoren in autoimmuunziekten.
DECEMBER 1998
2 december F. Van den Brande (Heelkunde)

Het gebruik van veneuze allogreffen voor distale arteriële reconstructies van het 
onderste lidmaat.

9 december A. Boudewyns (NKO)
Functionele electrische stimulatie van de nervus hypoglossus voor de behandeling 
van obstructief slaapapnea syndroom.

JANUARI 1999
6 januari M. Claeys (Cardiologie)

Het klinisch belang van reperfusieschade bij het acuut hartinfarct.
13 januari W. Tjalma (Gynaecologie)

De prognostische waarde van apoptotische proteïnen, proliferatie, HPV type en 
bloedvat dichtheid in baarmoederhalskanker.

20 januari M. Hoylaerts ( Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie, KUL)
von Willebrand factor in de primaire hemostase.

27 januari W. Goodman (UCLA)
Molecular regulators of chrondocyte differentiation in renal failure.



FEBRUARI 1999
3 februari T. Hulsebos (Genetica, Universiteit Amsterdam)

Moleculaire genetica van glioma: progressie en prognose.
10 februari D. Slembrouck (Neurofarmacologie)

Lokaal gegenereerde angiotensinen in het adrenerg sympatisch zenuwstelsel.
24 februari R. Remmen (Huisartsgeneeskunde)

Vaardigheden leren in de klinische context; twee studies naar het leerproces op 
stages.

MAART 1999
10 maart J. Van den Ende (Tropische Geneeskunde)

Onderzoek naar medisch-logische patronen en naar het effect van een nieuw 
didactisch model gebaseerd op een ordinale logaritmische schaal op medische 
beslissingen.

17 maart Y. van Tenten (Oogheelkunde)
Temperatuurdrempel voor celdood van lens epitheel cellen in een kapselzak 
model.

24 maart R. Vander Stichele (Farmacologie, RUG)
Farmaco-epidemiologische toepassingen van een administratieve databank over 
voorschrijfgedrag van geneesmiddelen. Het spanningsveld tussen management en 
wetenschap.

31 maart S. Vercauteren (Nefrologie, Experimentele Heelkunde)
Ischemie/reperfusie beschadiging en regeneratie in het ‘remnant kidney’ model.

APRIL 1999
21 april C. Daene (Pathologie)

Expressieprofiel van het telomerase holo-enzyme in het maligne mesothelioom.
28 april I. Schrooten (Nefrologie)

Strontium en osteomalacie: epidemiologisch en experimenteel onderzoek.
MEI 1999
5 mei Ph. Beutels (Epidemiologie & Sociale geneeskunde)

De economische evaluatie als beleidsinstrument in de gezondheidszorg: 
toepassingen op vaccinatieprogramma's.

12 mei J. Hens (Cel- en Weefselleer)
Morfologische en neurochemische karakterisering van intrinsieke zenuwbanen in 
de darmwand.

19 mei B. Van Overmeire (Neonatologie)
Farmacologische manipulatie van ductus arteriosus.

26 mei U. Punjabi (Centrum Reproductieve Geneeskunde)
Significance of delaying embryo transfer three days post-insemination: a 
prospective trial.

JUNI 1999
2 juni J.L. Bosmans (Nierziekten)

Predictieve waarde van histologische letsels in implantatiebiopsies van 
kadavernieren.

9 juni R. Hofstra (Medische Genetica, Groningen)
De ziekte van Hirschsprung: 1 ziekte, meerdere genen.

16 juni K. Loens (Microbiologie)
Toepassing van NASBA voor de diagnostiek van respiratoire infecties.

23 juni B. Dermaut (Neurogenetica)
Moleculaire genetica van dementie en geheugen.

30 juni M. Hagendorens (Pediatrie/Immunologie)
Studie van navelstrengbloed bij de predictie van atopie.


