ALLERGIECENTRUM
MARIJKE DE LANGE

5 th Allergy Congress Ghent
14/10/2017 • forenoon
Holiday Inn Gent Expo (exit14/along E40)
Accreditation applied-org nr 8716
Moderator: Prof Olivier Michel ULB
Dear Professor, Dear Collegue,

It is a real pleasure to invite you to the 5 th Allergy Congress in Ghent.
Registration is open by returning mail to marijke.de.lange@scarlet.be.
Specify if you want a lunch or not and specify meat or fish.
Hoping to see you soon,
Kind regards,
Dr. Marijke De Lange – Allergologist
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Questions in language of preference

08:30 - 09.00 :
Non Coeliac glutenenteropathy, a hype or not?
Prof Chris Mulder AMSTERDAM
09:00 - 09.30 :
Chronic urticaria, allergic or not, a practical approach?
Dr Yora Mostmans ULB
09.30 - 10:00 :
When does anamnesis suggest a real allergy to
penicillines? Betalactam allergy workup
Prof Rik Schrijvers KUL
10:00 - 10.30 :
Anafylaxis, etiology, serological marker and what
should patients emergency kit contain
Dr Marijke De Lange GENT

11:00 - 11.30 :
What is new in Paeditric Asthma (e.g.role of vitamin D,
approach to problematic asthma, SMART protocol)
Dr Atul Gupta King’s College Hospital LONDON
11.30 - 12:00 :
Other symptoms than rhino-conjunctivitis in birch
pollen allergy; diagnostic and therapeutic modalities
Dr Marijke De Lange GENT
12:00 - 12.30:
Gutmicrobiota and allergy and other illnesses in
children and adults
Prof Marie Joossens KUL
Typical LUNCH with Ghent Waterzooi
or Beef stew with mustard from Ghent.
Ghent biscuits and sweets
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Komende van Brussel - Kortrijk - Antwerpen - Frankrijk - Nederland (E40 & E17 autostrade)
Volg richting Oostende (E40) en neem de uitrit nr. 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en
neem de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat u uiterst rechts af
(richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo). We heten u van harte welkom!
Komende van Oostende (E40 autostrade)
Volg richting Brussel (E40) en neem de uitrit nr. 14, Expo. Volg afslag ‘Expo’. Rij evenwijdig met de hoofdweg, voorbij het hotel en neem
de 1ste afrit rechts. Rij verder door richting Ikea en hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat u uiterst rechts af
(richting hotel). De parking van het hotel bevindt zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo). We heten u van harte welkom!
Komende van de ringvaart (R4)
Neem de afrit van Expo en houd uiterst rechts aan. Volg de panelen ‘Hotel/Holiday Inn’. Ga over de brug verder richting Holiday Inn en
hou links. Wanneer u voorbij de parking van Ikea bent, slaat u uiterst rechts af (richting Holiday Inn). De parking van het hotel bevindt
zich verder aan de rechterkant (zie Holiday Inn logo).
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