
Symposium

Eosinofiele Oesofagitis in 
theorie en praktijk

Donderdag 25 oktober 2018
om 19.45 uur 
Zaal Erasmus AZ Sint-Lucas



Geachte collega

Eosinofiele Oesofagitis (EoE) is een chronische 
immunologische aandoening van de slokdarm 
(oesofagus), gekenmerkt door een sterk 
verhoogd aantal eosinofielen in de slokdarm. 
Dit kan klachten geven als slikproblemen 
en slokdarmvernauwing bij volwassenen en 
voedselweigering en teruggeven van voedsel bij 
kinderen.

De behandeling van een patiënt met EoE wordt 
best multidisciplinair aangepakt. Deze therapie 
kan bestaan uit zuurremming, lokale steroïden, 
immuun modulatie of endoscopische dilatatie.  
Het is ook duidelijk dat door het elimineren van 
bepaalde voedingsallergenen de inflammatie in de 
slokdarm kan verdwijnen.

Wij nodigen u uit voor een avondsymposium over 
Eosinofiele Oesofagitis op donderdag 25 oktober 
2018 in het auditorium Erasmus van het AZ Sint- 
Lucas.

de diensten gastro-enterologie,  
pediatrie en diëtetiek



Programma 
donderdag 25 oktober 2018

Zaal Erasmus

Aanvang om 19.45 uur

19.45 uur  Verwelkoming 
door mevr. Rian van Schaik,  
diensthoofd diëtetiek AZ Sint-Lucas

19.55 uur  EoE: twintig jaar later 
door dr. Joris Arts, gastro-enteroloog 
AZ Sint-Lucas

20.20 uur  Klachten bij kinderen, wanneer 
wijst dit op EoE en hoe behandelen 
we dit best?   
door prof. dr. Ilse Hofman,  
pediater UZ Leuven

20.50 uur  Dieetbegeleiding van volwassenen 
en kinderen met EoE in Nederland 
door mevr. Willeke Frank, 
diëtist Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

21.20 uur  Lancering van de EoE deelwebsite 
en dieetbegeleiding door de diëtist 
door mevr. Charlotte Robyns,  
diëtist AZ Sint-Lucas

21.40 uur  Slotwoord  
prof. dr. Philippe Van Hootegem, 
gastro-enteroloog AZ Sint-Lucas

21.45 uur Receptie (tot 22.45 uur)

Accreditering werd aangevraagd.



Symposium ‘Eosinofiele 
Oesofagitis in theorie en 

praktijk’ - 25/10/2018

ANTWOORDKAART

Dr. / dhr. / mevr.  ......................................................

schrijft zich in voor het symposium “Eosinofiele 

Oesofagitis in theorie en praktijk” dat 

plaatsvindt op donderdag 25 oktober 2018 om 

19.45 uur.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 130.

Vóór 18 oktober 2018 terugsturen naar  

AZ Sint-Lucas Brugge  

dienst diëtetiek 

Sint-Lucaslaan 29 

8310 Brugge 

of mailen naar symposium@stlucas.be.

mailto:symposium%40stlucas.be?subject=


algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
Volg ons op sociale media

www.facebook.com/AZ.Sint.Lucas.Brugge

@StLucasBrugge

AZ Sint Lucas Brugge

Deelname is gratis met dank aan 
onze sponsor Nutricia Advanced 

Medical Nutrition.


