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Symposium 

Samenwerken met en voor de patiënt 
 
Wanneer  Dinsdag 25 september 2018 van 09.00 uur tot 16.30 uur 
Waar Pacheco Center, Pachecolaan 13, 1000 BRUSSEL 
 Het gebouw bevindt zich op 15 minuten te voet van het station Brussel-Noord of Brussel-

Centraal en is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (metro 2 en 6). 
 Er is mogelijkheid tot parkeren in parking Q-park Pacheco, Pachecolaan 7, 1000 BRUSSEL. 
Praktisch De sprekers spreken in hun moedertaal, simultaanvertaling is voorzien. 

 De plaatsen zijn beperkt. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. U krijgt een 
bevestiging van uw inschrijving.  
 

Doelpubliek 
Patiënten en patiëntenverenigingen, sponsors van klinische proeven (academisch en commercieel), 
onderzoekers en artsen. 
 
Programma 
09.00 uur Onthaal 
 
09.30 uur Verwelkoming 

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
 

09.40 uur Patiëntenparticipatie in Nederland 
Annemiek van Rensen, onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en 
cliëntenorganisaties (PGO-support) en lid Patiënten- en consumentenperspectief van het 
College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) 
 

10.20 uur Patiëntenvertegenwoordiging op Europees niveau 
 
11.00 uur Koffiepauze 
 
11.20 uur Infocampagne: 2031 heeft jou nodig 

Voorstelling vanuit FAGG 
 

11.40 uur Betrokkenheid van de patiënt in het evalueren van de geïnformeerde 
toestemming (informed consent form) 

 
12.10 uur  Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 

patiëntenvertegenwoordiging, de opgedane ervaring 
 
12.30 uur Lunch 
 
13.30 uur Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven bij 

aanvragen voor wetenschappelijk advies. Voorstelling van het pilootproject van 
het FAGG 

  Voorstelling vanuit FAGG 
 
13.50 uur Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven. 

Bevindingen pilootproject 1 
Voorstelling vanuit Diabetes Liga 
 

14.10 uur Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven. 
Bevindingen pilootproject 2 

 Elise Lammertyn, Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose 
 
14.30 uur Koffiepauze 
 
14.50 uur Databank klinische proeven van het FAGG 

http://www.fagg.be/
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Voorstelling vanuit FAGG 
 
15.10 uur Vroege fase ontwikkeling en klinische proeven: evolutie over de voorbije 20 jaar 

Walter Janssens (FAGG) 
 

15.40 uur Paneldiscussie  
 
16.20 uur Slotbemerkingen  
 
16.30 uur Einde 
 
 
 
Inschrijving 
Stuur een e-mail naar secretary.DGPRE@fagg.be met de volgende gegevens: 
 
- Naam en voornaam  
- Organisatie 
- E-mailadres 
 
U kunt inschrijven tot uiterlijk donderdag 20 september 2018. U bent pas ingeschreven wanneer u een 
bevestiging van het FAGG heeft ontvangen. 
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