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BESTE CO
LLEG

A

Het m
edisch w

etenschappelijk com
ité heeft het genoegen u uit te nodigen op ons m

ultidisciplinair lentesym
posium

, op 
zaterdag 22 april 2017.

Tijdens deze editie staat de diabetespatiënt centraal. W
e belichten dit onderw

erp vanuit verschillende disciplines.  
Op de linkerzijde van deze uitnodiging vindt u het uitgebreid program

m
a m

et keynote lectures en w
orkshops.

W
ij hopen van harte u te m

ogen verw
elkom

en.

De artsen van de deelnem
ende disciplines: endocrinologie, cardiologie, oftalom

ogie, vaat- en thorax chirurgie en 
orthopedie.
De leden van het m

edisch w
etenschappelijk com

ité: dr. Reynaert, dr. Kiendys, dr. Helsen, dr. T. M
ulier, dr. Van Aerschot en  

dr. Neven. 

Praktische info: 
Locatie: Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven, gebouw

 Z.
Tijdstip: zaterdag 22 april, om

 8u. 
M

oderatie: dr. Rik Celen, dr. Filip Charlier (huisarts) en dr. Greet Vandistel.
Accreditering is aangevraagd.
Toegang: gratis voor huisartsen.
Inschrijven: het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve in te schrijven vóór 14 april  
via w

w
w.hhleuven.be/sym

posium
-diabetes.  

M
eer info via info@

hhleuven.be. 

O
P D

E AG
EN

DA

8u - 8u30: ontvangst m
et ontbijt

8u30 - 10u30: keynote lectures (15 m
in/lecture + 5 m

in voor vragen) 

Diabetesbehandeling anno 2017: plaats van nieuw
e diabetes m

edicatie, door dr. Els Delaunay.
Diabetische retinopathie: een overzicht, door  dr. Isaline Vaninbroukx.
Screening van asym

ptom
atische ischaem

ie bij diabetespatiënten, door dr. Rik Celen.
Zorglandschap diabetes anno 2017: conventie en zorgtraject diabetes, door dr. Katrin M

ortelm
ans.

Nieuw
e behandelingen bij diabetische vasculopathie, door dr. Katrien Cuppens.

Diagnose en beleid bij diabetische voet, door dr. Bart Van Poppel.

10u30 - 11u: Pauze

11u - 12u: w
orkshops. U kan kiezen uit 2 van onderstaande 4 w

orkshops. 

Diabetesvoeding en zw
angerschap, door het diabetesteam

.
M

eten en flashen, door het diabetesteam
.

Diabetische voet en w
ondzorg, door Patrick Vandebroek en Caroline Haesebroek.

Insulinetherapie en andere inspuitbare therapieën, door het diabetesteam
.

12u30 - 14u: Lunch




