ALUMNI
GENEESKUNDE
UGENT VZW
ACTIVITEITEN

SEPTEMBER > DECEMBER 2022

BELANGRIJK
LIDGELD 2022
Wie gratis aan onze colloquia van het najaar wenst deel te nemen moet lid zijn van
onze vereniging. Het lidgeld van 50 euro voor 2022 kan gestort worden op rekening
IBAN BE27 6451 0290 1473 – BIC JVBABE22 (Bank J. Van Breda & C°) van
de vzw Alumni Geneeskunde Universiteit Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent.

LIDGELD 2023
Om de geldigheid van het lidmaatschap niet te onderbreken, betaalt u het best het lidgeld voor 2023
vóór de aanvang van het academiejaar 2022-2023. U krijgt deze zomer daarover nog een schrijven.

Deelname aan colloquia
Leden kunnen alle colloquia fysiek bijwonen of online volgen. Elk colloquium wordt een week
op voorhand per mail aan de leden gemeld. Geïnteresseerden moeten inschrijven via
alumni.geneeskunde@ugent.be.

Accreditering
De aanwezigheden op de avondcolloquia en de toekenning van de accrediteringspunten worden
geregistreerd door de barcode van de Alumni-lidkaart te scannen of de aanwezigheidslijsten te
ondertekenen. Ons secretariaat brengt ze dan in de Riziv-website in. Ook wie inlogt en online
deelneemt krijgt accrediteringspunten.

Niet-Gandavenses
Niet-Gandavenses die lid zijn van onze vereniging, kunnen geen UGent-lidkaart ontvangen. Ze blijven van
harte welkom en kunnen registreren door de aanwezigheidslijsten te ondertekenen of online deel te nemen.

Abonnementen
Voor nieuwe abonnementen op het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg (TvGG) krijgen
leden van onze vereniging 10 euro korting. U kunt intekenen via onze vereniging. Een jaar later schrijft
het tijdschrift de geabonneerden zelf aan om hun abonnementen te verlengen aan het gunsttarief:
> Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal abonnement TvGG: € 50 + € 35 = € 85 (ipv € 95)
> Lidgeld alumni Geneeskunde + digitaal en papieren abonnement TvGG: € 50 + € 85 = € 135 (ipv € 145)

Elektronische berichtgeving
Wij informeren onze leden regelmatig via e-mail over onze activiteiten. Wilt u ook snel geïnformeerd worden
en onze activiteiten beter kunnen volgen? Bezorg dan uw e-mail aan alumni.geneeskunde@ugent.be.

Syllabus van de diapresentaties (hand-outs)
Op de website www.ugent.be/ge/oudstudenten staan in de mate van het mogelijke vóór elk avond
colloquium de hand-outs in pdf-formaat. De pdf’s kunnen gemakkelijk gedownload of afgedrukt worden.

In- en uitrijden UZ Gent
Wie fysiek een activiteit van onze vereniging bijwoont op de campus van het UZ Gent kan er gratis
parkeren. Aan de balie krijgt u daarvoor een gratis uitrijticket.

Geachte collega
Het is ons een genoegen u het programma voor het najaar 2022 aan te bieden. Afhankelijk van
COVID-19-richtlijnen worden de colloquia online en/of fysiek aangeboden. Een week voor de
activiteit ontvangen alle leden per e-mail de inschrijvingsmodaliteiten (zie ‘Deelname aan
colloquia’ op de vorige bladzijde). Iedereen krijgt accrediteringspunten, ongeacht hoe u
deelneemt.
U ontvangt ons zesmaandelijks programmaboekje samen met UZ Letters, het medische vakblad
van het UZ Gent en van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent.
U vindt ons programma ook op www.ugent.be/ge/oudstudenten.
De avondcolloquia worden regelmatig opgenomen. De leden die de lezingen nadien willen
bekijken kunnen een aanvraag richten naar alumni.geneeskunde@ugent.be.
We willen blijven wijzen op de mogelijkheid om zich te registreren bij de centrale alumniwerking
van de UGent. Wie dat nog niet deed, kan intekenen via www.ugent.be/nl/alumni en genieten van
de voordelen. De centrale alumniwerking van de UGent vraagt om bij de betaling van ons lidgeld
ook uw geboortedatum en Riziv-nummer te vermelden. Dat moet toelaten om de centrale
bestanden op peil te houden.
Wij willen u ook wijzen op www.infinitum.ugent.be: via dit alumniplatform van de UGent kunt u
contact houden met uw collega’s en zien waar ze mee bezig zijn. Meer uitleg vindt u op pg. 5 en 6.
In de hoop dat dit programmaboekje u zal toelaten onze activiteiten gemakkelijk op te volgen,
verblijven wij met achtingsvolle groeten

Prof. dr. Thierry CHRISTIAENS
voorzitter

Dr. Paul MOISSE
ondervoorzitter

Ereprof. dr. Antony VERBAEYS
secretaris-penningmeester/
operationeel beheerder
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CHRONOLOGISCHE INHOUDSTAFEL
Infinitum, het alumniplatform van de UGent

5&6

SEPTEMBER
14 september

Farmacotherapeutisch bijblijven

8

21 september	Hoe omgaan met de psychosomatische patiënt?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

10

28 september	Wat is nieuw en relevant in de behandeling van Parkinson?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

11

OKTOBER
5 oktober	Nieuwe richtlijnen bij de aanpak van dementie
Accrediteringscolloquium voor de practicus

12

12 oktober	‘The invisible doctors’ zichtbaar maken
Les/colloquium in samenwerking met de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen in het kader
van de master-na-masteropleiding

17

26 oktober	Wat is nieuw en relevant in de gastro-enterologie?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

13

27 oktober	De ontdekking van Charcot-Leyden-kristallen:
van curiosum naar gerichte target van de biotechindustrie
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting
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7

NOVEMBER
16 november	Wat is nieuw en relevant in de diergeneeskunde met
betrekking tot de volksgezondheid?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

14

17 november	De subcutane zuurstofinspuitingen als reanimatiemiddel,
een Frans-Belgisch model?
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting

7

23 november	Hoe kan de klimaatverandering de pathologie in de
huisartsgeneeskunde veranderen?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

15

DECEMBER
1 december	De Griekse goden en de Geneeskunde
Lezing in het kader van de Jonckheere Stichting

7

7 december	Samenwerking tussen patiënten, verpleegkundigen
en huisartsen: hype of hope?
Accrediteringscolloquium voor de practicus

16

14 december	Farmacotherapeutisch bijblijven

18

21 december	Onze ‘Gentse spruiten’ in de Gentse algemene ziekenhuizen
Aspecten van gezondheidszorg in functie van verschillende invalshoeken

19

Necrologie	De in 2021 overleden professoren van de afdeling geneeskunde
van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

20
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EERSTE AANKONDIGING VAN
ACTIVITEITEN IN HET VOORJAAR 2023
> 134e reeks accrediteringscolloquia voor de practicus
> Twee sessies Farmacotherapeutisch bijblijven
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INFINITUM,
HET PLATFORM VAN UGENT VOOR ALUMNI

Activeer en vervolledig je profiel
Als alumna/-us van UGent ben je automatisch opgenomen in het Infinitum-platform. Wil je een
actief lid worden, ga dan naar de website www.infinitum.be en activeer je profiel. De informatie
waarover UGent beschikt staat al ingevuld. Alle andere data over jezelf kan je aanvullen als je wilt.
Wens je dit niet, dan zal je profiel niet geactiveerd worden.

Vind je voormalige studiegenoten
Infinitum heeft enorm veel mogelijkheden met vooral het aanbod van een uitgebreid netwerk van
medealumni. Waar zijn mijn collega’s? Waar zijn ze mee bezig? Je kan heel gemakkelijk contact
opzoeken en zelfs privéberichten sturen.

Schrijf je in voor alumni-evenementen
Op Infinitum staat het volledige aanbod van alle alumni-activiteiten, je kan rechtstreeks online
registreren en jouw activiteit agenderen.
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Volg groepen op basis van je opleiding, verblijfplaats of interesses
In de groepen kan je in contact komen met alumni op basis van hun opleiding, faculteit, locatie of
gemeenschappelijke interesses. Wil je iets posten, meedelen of een grotere doelgroep bereiken,
meld het op Infinitum dat gelezen wordt door alle leden.

Vind een job
Infinitum kan je helpen een job te vinden, of een project waar je aan kan meewerken in binnen- of
buitenland.

Volg de laatste nieuwtjes
Met Infinitum blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.

Extra voordelen
Als lid van de Alumnivereniging Geneeskunde, ontvang je een alumnilidkaart en krijg je nog
extra exclusieve bovenop.
Exclusieve voordelen voor onze aangesloten leden:
> jouw gepersonaliseerde alumnilidkaart
> ontvang het UGent-alumnimagazine in je brievenbus
> eenmalige korting van 10 % in de UGent-shop (bij aankoop vanaf 39,95 euro)
> voordeeltarief in Club Het Pand, de studentenresto’s en het GUSB
> korting bij Sanoma, Music Hall en Lannoo
> mogelijkheid om gratis lid te worden van de Universiteitsbibliotheek
Een jaar lid zijn van de Alumni Geneeskunde Universiteit Gent kost 50 euro. Je kan rechtstreeks
online betalen, met enkele kliks.
Ben je een buitenlandse alumna of alumnus, of woon of werk je in het buitenland? Ook voor jou
zijn er alumni-initiatieven. Lees er meer over in de groep ‘Alumni abroad’.
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FACULTATIEVE LESSENCYCLUS
GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE
VAN DE JONCKHEERE STICHTING
Traditiegetrouw verleent onze vereniging haar medewerking aan de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen bij de organisatie van deze facultatieve lessencyclus.
Dit najaar staan de volgende lezingen op het programma:
OKT

27

De ontdekking van Charcot-Leydenkristallen: van curiosum naar gerichte
target van de biotechindustrie
Prof. dr. Bart Lambrecht (Gent)

NOV

17

De subcutane zuurstofinspuitingen
als reanimatiemiddel,
een Frans-Belgisch model?
Dr. Bruno De Turck (Gent)

DEC

1

De Griekse goden en de geneeskunde
Dr. Kris Vansteenbrugge (Wortegem-Petegem)

Uur		

Telkens van 17.30 tot 18.30 uur.

Locatie		

Fysiek (indien toegelaten) en online: steeds vooraf inschrijven
			 Vergaderzaal van de Heymans Stichting (ingang 36)
			 UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Toegang		

Vrije toegang

7

NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
SEP

14

Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators

Dr. Ellen Van Leeuwen | Prof. dr. apr. Leen De Bolle

Programma
20.30 uur	Farmacotherapeutische actualiteit
Prof. dr. Thierry Christiaens
21.00 uur 	Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur
Prof. dr. Sylvie Rottey
21.30 uur	Eczeem en psoriasis – hoelang lokaal behandelen?
Prof. dr. Reinhart Speeckaert
Casusvoorstelling door dr. Ellen Van Leeuwen

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde en farmacie

Accreditering
In rubriek 2: nr. 22005042 – 2 C.P. – organisator 4.244
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133e REEKS AVONDCOLLOQUIA
VOOR DE PRACTICUS
Wat is nieuw en relevant voor de huisarts?
21 september
28 september
5 oktober
26 oktober
16 november
		
23 november
		
7 december
		

Hoe omgaan met de psychosomatische patiënt?
Wat is nieuw en relevant in de behandeling van Parkinson?
Nieuwe uitdagingen bij de aanpak van dementie
Wat is nieuw en relevant in de gastro-enterologie?
Wat is nieuw en relevant in de diergeneeskunde met betrekking
tot de volksgezondheid?
Hoe kan de klimaatverandering de pathologie in
de huisartsgeneeskunde veranderen?
Samenwerking tussen patiënten, verpleegkundigen en
huisartsen: hype of hope?
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SEP

21

Hoe omgaan met
de psychosomatische patiënt?

Moderators

Prof. dr. Gilbert Lemmens | Dr. Marc Van De Putte

Programma
20.30 uur	Zogenaamde onverklaarbare lichamelijke klachten: redeneren in complexiteit in de
benadering van de psychosomatische patiënt
Prof. dr. An Mariman
22.00 uur	Vraagstelling en discussie met de spreker en de moderators

Locatie

UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 22004828 – 2 C.P. – organisator 4.244
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SEP

28

Wat is nieuw en relevant voor de huisarts
in de behandeling van Parkinson?

Moderators

Dr. Bruno Bergmans | Dr. Yves Vanlander

Programma
20.30 uur	De ziekte van Parkinson. De nieuwe kleren van de keizer
Prof. dr. Patrick Santens
21.15 uur	Interprofessionele zorg als maatstaf voor patient-centered care
Prof. dr. Miet De Letter
21.45 uur	Disease modification? Toekomst tussen hoop en vrees
Dr. Arnout Bruggeman
22.15 uur

Discussie en vraagstelling met de sprekers en moderators

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 2204829 – 2 C.P. – organisator 4.244
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OKT

5

Nieuwe uitdagingen bij de aanpak
van dementie

Moderators

Prof. dr. Paul Boon | Dr. Luc Present

Programma
20.30 uur	Dementie vaststellen in de huisartsenpraktijk
Dr. Anne Sieben
20.55 uur	Dementie voorkomen en behandelen in de huisartsenpraktijk
Dr. Tim Van Langenhove
21.20 uur	Ethische en juridische aspecten
Prof. dr. Tom Balthazar
21.50 uur	Discussie met de sprekers en moderators

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubrieken 2 en 6
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OKT

26

Wat is nieuw en relevant in
de gastro-enterologie?

Moderators

Prof. dr. Karen Geboes | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur	Wat is nieuw en relevant in de gastro-intestinale endoscopie?
Prof. dr. Pieter Hindryckx
21.10 uur	Slokdarmchirurgie, hic et nunc et quid wanneer deze patiënten weer thuis zijn?
Dr. Elke Van Daele
21.50 uur

Huidige aanpak en nieuwe technologie bij pancreascarcinoom
Prof. dr. Frederik Berrevoet

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
In rubriek 2: nr. 22004830 – 2 C.P. – organisator 4.244
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NOV

16

Wat is nieuw en relevant in
de diergeneeskunde met betrekking tot
de volksgezondheid?

Moderators

Prof. dr. Frank Gasthuys | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur Bacteriën onder de radar
Prof. dr. Kurt Houf
21.00 uur

Het antibioticaverhaal, van diergeneeskunde naar humane geneeskunde
Prof. dr. Jeroen Dewulf

21.30 uur

Diergeneeskunde en volksgezondheid en geneeskunde
Prof. dr. Kurt Houf

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding, dierenartsen en studenten geneeskunde en
diergeneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 2
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NOV

23

Hoe kan de klimaatverandering
de pathologie in de huisartsgeneeskunde
veranderen?

Moderators

Prof. dr. Patrick Van de Voorde | Dr. Marc Van De Putte

Programma
20.30 uur	Klimaatverandering en gezondheid: hittegerelateerde ziekten en
het nationaal ozon- en hitteplan
Prof. dr. Peter De Paepe
21.00 uur

Invloed van klimaatveranderingen op ouderen
Prof. dr. Nele Van den Noortgate

21.30 uur

Klimaatopwarming en allergie
Prof. dr. Bart Lambrecht

22.00 uur

Klimaatopwarming en infectieziekten
Prof. dr. Steven Callens

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding, dierenartsen en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 2
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DEC

7

Samenwerking tussen patiënten,
verpleegkundigen en huisartsen:
hype of hope?

Moderators

Prof. dr. Peter Pype | Dr. Paul Moisse

Programma
20.30 uur Thuisverpleegkunde tussen de huisarts en de palliatieve patiënt verkenning in de eerste lijn
Dr. Fien Mertens
20.50 uur Evoluties binnen het beroep verpleegkunde en de mogelijkheden binnen de eerste lijn
Elsie Decoene
21.30 uur

Patiëntenparticipatie in de eerste lijn: wat is het en wat zijn de uitdagingen?
Prof. dr. Ann Van Hecke

22.10 uur

Discussie met de sprekers en moderators

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6: nr. 22004833 - organisator 4.244
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LES/COLLOQUIUM
OKT

12

‘The invisible doctors’ zichtbaar maken
IN HET KADER VAN DE MASTER-NA-MASTEROPLEIDING

Moderator
Prof. em. dr. Marleen Praet

Programma
18.00 uur

De ondersteunende disciplines en het belang van interactie met de clinici
Prof. dr. Mirko Petrovic

18.20 uur

De radiologie
Prof. dr. Geert Villeirs

18.40 uur

De nucleaire geneeskunde
Prof. dr. Vanessa Schelfhout

19.00 uur

De klinische biologie
Prof. dr. Katrien Devreese

19.20 uur

De pathologie
Prof. dr. Jo Van Dorpe

19.40 uur

Interactieve discussie met de hoofdarts, de clinici, de sprekers en de moderator

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor artsen en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6: nr. 22000130 - organisator 4.244
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NAVORMINGSAVOND
VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
DEC

14

Farmacotherapeutisch bijblijven

Moderators

Dr. Ellen Van Leeuwen | Prof. dr. apr. Leen De Bolle

Programma
20.30 uur Farmacotherapeutische actualiteit
Prof. dr. Thierry Christiaens
21 uur

Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur
Prof. dr. Mirko Petrovic

21.30 uur

Nieuwe cholesterolremmers: voor wie?
Prof. dr. Tine De Backer

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor leden, artsen in opleiding en studenten geneeskunde

Accreditering

In rubriek 2: nr. 2205044 – 2 C.P. – organisator 4.244
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COLLOQUIUM
‘GENTSE SPRUITEN’
DEC

21

Onze Gentse spruiten in de Gentse
algemene ziekenhuizen
ASPECTEN VAN GEZONDHEIDSZORG IN FUNCTIE VAN VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

Moderator
Prof. em. dr. Robert Rubens

Programma
20.30 uur Prostaat, tomaat en kwaliteit in gezondheidszorg: mijn rode draad
Dr. Dirk Maes, directeur AZ St. Lucas Gent
21.10 uur

De arts, naïeveling in een gezondheidssysteem vol welweeters
Dr. Bruno Heyndrickx, voormalig hoofdarts AZ Jan Palfijn Gent

21.50 uur

Een ingenieursblik op de toekomst van gezondheidszorg
Prof. dr. ir. Pascal Verdonck, voorzitter bestuurscollege AZ Maria Middelares Gent

Locatie
UZ Gent | auditorium E (ingang 32)
Fysiek en online

Toegang
Gratis voor artsen en studenten geneeskunde

Accreditering
Aangevraagd in rubriek 6
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NECROLOGIE
In 2021 overleden professoren van de afdeling geneeskunde
van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschapen
van de UGent
André Elewaut (°11.05.1934 – †25.04.2022)
Gastro-enterologie

Luc Calliauw (°25.08.1928 – †01.12.2021)
Neurochirurgie

Leo De Ridder (°23.11.1938 – †13.11.2021)
Histologie

Eddy Robberecht (°19.10.1948 – †17.11.2021)
Pediatrische gastro-enterologie

Piet Vanhaesebrouck (°18.08.1950 – †01.06 2021)
Neonatale intensieve zorg
In Memoriam: Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 2021, 77, DOI
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ALUMNI GENEESKUNDE UGENT VZW
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Academiejaren 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025
Ambtshalve bestuursleden, de professoren
Paul Van Cauwenberge (ererector UGent en voorzitter Alumni UGent vzw)
Piet Hoebeke (decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent)
Eric Mortier (gedelegeerd bestuurder UZ Gent)
Bestuursleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de professoren
Thierry Christiaens (voorzitter)
Anne-Françoise Spinoit
Michel De Pauw
Guy T’Sjoen
Mirko Petrovic (erevoorzitter)
Antony Verbaeys (secretaris-penningmeester/
operationeel beheerder)
Bestuursleden die niet behoren tot het kader van het Zelfstandig Academisch Personeel van
de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de artsen
Paul Moisse (De Pinte) (ondervoorzitter)
Marc Van De Putte (Gent) (erevoorzitter)
Luc Present (Destelbergen)
Yves Vanlander (Gent)
Ellen Van Leeuwen (Gent)
Administratief secretaris:
Adviseur vzw administratie:

André Van Baeveghem (Gent)
Davy Van Stevendaal (Gent)

Eresecretaris-schatbewaarders:	Prof. em. dr. Jean-Jacques Bouckaert (1947–1953)
Prof. em. dr. Isidoor Leusen (1954–1983)
Prof. em. dr. Norbert Lameire (1984–1993)
Erevoorzitters: Prof. em. dr. Marleen Praet, prof. em. dr. Robert Rubens,
prof. em. dr. Alex Vermeulen, dr. Guido Walschap

ALUMNI
GENEESKUNDE UGENT VZW
zetel De Pintelaan 185, 9000 Gent | Blok B, 2e verdieping
post C. Heymanslaan 10, 9000 Gent | Blok B, 2e verdieping
ondernemingsnummer 0630.713.695 | RPR Gent, afdeling Gent
T +32 (0)9 332 28 98
E alumni.geneeskunde@ugent.be
www.ugent.be/ge/oudstudenten

Disclaimer
De informatie in deze boodschap is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte
informatie bevatten en/of informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Bent u de geadresseerde
niet, wis dan deze boodschap en verwittig de afzender; u mag deze boodschap niet gebruiken, wijzigen, kopiëren,
verspreiden of de inhoud ervan aan iemand onthullen.
Absoluut veilige en foutloze e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd, omdat de informatie onderschept, vervalst
of vernietigd kan worden, verloren kan gaan, vertraging kan oplopen, onvolledig kan zijn of virussen kan bevatten.
Onze vennootschap is geenszins aansprakelijk voor verliezen of schade ontstaan door het gebruik van deze e-mail.

in samenwerking met

