
 
 

Prof. dr. Diane De Neubourg 

 

Diane De Neubourg is diensthoofd van het 

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde in het 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen en professor 

aan de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit 

Antwerpen.  

 

Ze komt op het symposium praten over de 

pathofysiologie van PCOS. 

 

 
 

 

Prof. dr. Inge Gies 

 

Inge Gies is hoofd kliniek bij de afdeling 

Pediatrische Endocrinologie van het Universitair 

Ziekenhuis Brussel en coördineert er de Pediatric 

Obesity Clinic. 

 

Zij heeft het op 8 februari over de preventie van 

het metabool syndroom bij de adolescent. 

 

 

 

 

Prof. dr. Michel De Vos 

 

Michel De Vos is afdelingshoofd bij het Centrum 

voor Reproductieve Geneeskunde van het 

Universitair Ziekenhuis Brussel.  

 

Hij spitst zich voornamelijk toe op reproductieve 

endocrinologie en oncofertiliteit en zal op het 

symposium spreken over de aanpak van 

vruchtbaarheidsproblemen bij PCOS. 

 

 

 

Prof. dr. Leonardo Gucciardo 

 

Leonardo Gucciardo is diensthoofd Verloskunde 

en Prenatale Geneeskunde in het Universitair 

Ziekenhuis Brussel. 

 

Op 8 februari zal hij het hebben over 

zwangerschap bij vrouwen met PCOS. Hij 

beantwoordt er de vraag of deze vrouwen een 

verhoogd risico hebben op complicaties. 

 



 

Dr. Florence Belva 

 

Florence Belva is klinisch onderzoeker aan het 

Centrum voor Medische Genetica van het UZ 

Brussel.  

 

De belangrijkste focus van haar huidige 

onderzoek betreft de langetermijn 

gezondheidsrisico’s voor kinderen geboren na 

ICSI. Meer bepaald richt ze zich vooral op het 

cardiometabolische risico en het risico van 

onvruchtbaarheid bij de jongvolwassenen zelf. 

 

Zij beantwoordt op 8 februari de vraag: “Wat 

weten we over de kinderen van moeders met 

PCOS?” 

 

 

 

 

Prof. dr. Joop Laven 

 

Joop Laven is hoogleraar Verloskunde en 

Gynaecologie en werd in 2000 gecertificeerd 

subspecialist in Reproductieve Geneeskunde. 

 

Tijdens het laatste decennium richtte zijn 

onderzoek zich op enkele meer fundamentele 

effecten die PCOS kan hebben op de 

levenskwaliteit en gezondheidsrisico’s op lange 

termijn, alsook op de genetische basis van de 

ziekte. 

 

Hij praat op het symposium over PCOS doorheen 

het leven. 

 

 


