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EEN REEKS LEZINGEN BIEDT EEN HISTORISCH INZICHT IN DE
EVOLUTIE VAN DE MEDISCHE WETENSCHAP, MET AANDACHT VOOR
DE LEUVENSE INBRENG.

N O V E M B E R

2 0 1 8

Em. prof. dr. Gert Laekeman

De aspirine: wat de geschiedenis ons leert over de toekomst
De ontdekking van Aspirine® leert ons hoe een geneesmiddel kan ontstaan uit planten in combinatie met scheikundige manipulatie. Uit de geschiedenis blijkt ook dat wetenschappelijk onderzoek van klassieke geneesmiddelen
nieuwe mogelijkheden opent voor therapeutische toepassingen. Zo werkte een onderzoeksgroep van UZ Leuven en
de KU Leuven onder leiding van em. prof. dr. baron Désiré Collen aan middelen om bloedklonters op te lossen en zo
acuut levens te kunnen redden. Deze patiënten kregen nadien een vervolgbehandeling met lage doses acetylsalicylzuur. Biotechnologie en geschiedenis gaan dus hand in hand.

PROGRAMMA OP DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018
18.45 tot 19.45 uur

vrij bezoek aan het museum

19.45 tot 21.00 uur

lezing in auditorium AZC (campus Sint-Rafaël)
- inleiding door prof. Paul Declerck,
decaan faculteit farmaceutische wetenschappen KU Leuven
- lezing door em. prof. dr. Gert Laekeman
gezellig samenzijn met een drankje

21.00 tot 22.30 uur

LOCATIE | museum Histaruz | Kapucijnenvoer 35 | 3000 Leuven
PARKEERGELEGENHEID | parking Sint-Jacob | Sint-Jacobsplein | 3000 Leuven
INSCHRIJVEN
Voor het bijwonen van de lezing: graag een bevestiging vóór 19 november 2018 via e-mail naar
communicatie@uzleuven.be of tel. 016 34 14 61. Inschrijven voor het museumbezoek is niet nodig.
INFO | www.uzleuven.be/histaruz

MUSEUM HISTARUZ
Historisch archief UZ Leuven
Een unieke verzameling
van materialen, instrumenten,
teksten en foto’s brengt
een volledig heringerichte
verpleegeenheid uit de jaren 50
weer tot leven.
Zet een stap in het boeiende
verleden van UZ Leuven.
UZ Leuven beschikt over een adressenbestand, waarin uw
gegevens opgenomen zijn. Deze gegevens worden gebruikt
om u uit te nodigen voor bepaalde events, en ook om u
sporadisch informatie van UZ Leuven te bezorgen.
Mail naar communicatie@uzleuven.be als u deze
uitnodigingen en informatie niet langer wilt ontvangen.

Ontwerp en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

