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Workshop 2: Nieuwe diabetesmedicatie
 Dr. J. Tits / Endocrinoloog ZOL Genk
 De wetenschap staat niet stil, en dankzij het vele 

onderzoek in het domein van diabetes komen 
er regelmatig nieuwe producten uit voor de 
behandelingen van diabetes. Dr. Tits maakt u wegwijs 
in de meest recente aanwinsten/te verwachten 
producten.

Workshop 3: Op kamp met diabetes
 Dr. P. Marcq / Endocrinoloog  Ziekenhuis Maas en 

kempen

 Het leven gaat door, ook voor jongeren met diabetes, 
en het is belangrijk dat zij dezelfde ontspanning kunnen 
hebben tijdens vakanties als andere jongeren. Best moet 
dit op een verantwoorde manier kunnen gebeuren, 
met de nodige voorbereiding en begeleiding. Dr. Marcq 
organiseert en begeleidt al jaren dergelijke kampen. 

Workshop 4: Kinecoaches diabetes
 Prof. Dominique Hansen / Kinesitherapeut en docent 

UHasselt
 Kinesitherapeuten kunnen een speciale opleiding 

volgen ter begeleiding van diabetespatiënten, 
waarbij het belang benadrukt wordt van informeren, 
adviseren, doen bewegen en coachen van 
diabetespatiënten en van personen met een verhoogd 
risico op diabetes. Kinecoaches kunnen dus een 
belangrijke rol spelen in het (her)mobiliseren van 
diabetespatiënten.

Workshop 5: Diabetes doorheen het leven – sofagesprek met 
diabetespatiënten

 Diabetesteam ZOL
 Wetenschappelijke uiteenzettingen, nieuwigheden 

op vlak van behandeling, mogelijke begeleiding voor 
diabetespatiënten …er valt heel veel over diabetes te 
vertellen, maar vergeten we soms de persoon achter 
een diabetespatiënt niet te veel? In deze workshop 
laten we diabetespatiënten zelf aan het woord, 
mensen die nog maar pas diabetes kregen en mensen 
die al langer diabetes hebben. Hoe ervaren zij alles? 

Workshop 6: Diabetes peri-operatief 
Diabetesteam ZOL

 Een goede glycemiecontrole perioperatief verbetert 
de outcome van de diabetespatiënten. Minder 
complicaties en snellere genezing zijn verzekerd. 
Deze workshop geeft u een overzicht van de 
aandachtspunten om dit doel te bereiken.

Workshop 7: Diabetes en vrije tijd
 Diëtisten/Diabeteseducatoren ZOL
 Uitgaan, alcohol, drugs, sporten, uit eten… verboden of 

zinvolle adviezen hierover? Deze workshop wil u de weg 
tonen.  

Workshop 8: Diabetes bij mentaal beperkte patiënten
 Mevr. Anja Hermans / Tevona
 Een bijzondere patiëntengroep waarbij een aparte 

aanpak nuttig blijkt.

Workshop 9:Diabetes bij apothekers
 Dhr. Jos Bijnens / Apotheker Genk

 Een uitstekende bondgenoot bij de gezamenlijke 
aanpak van diabetesbehandeling. Een overzicht van 
hun sterkten maar ook bezorgdheden hierin.

Workshop 10: Diabetes tijdens zwangerschap
 Diabetesteam ZOL

 Zowel preconceptionele aspecten als diabeteszorg 
tijdens de zwangerschap en verdere follow-up later in 
het leven zullen aan bod komen. Multidisciplinaire zorg 
is van cruciaal belang.

PLANNING LEZINGEN EN WORKSHOPS

08u15 Ontvangst en inschrijving

09u00 Verwelkoming

09u15 -10u00 Workshops ˗ Lezing 1

10u05 - 10u50 Workshops ˗ Lezing 2

10u50 - 11u10 Koffiepauze

11u15 - 12u00 Workshops ˗ Lezing 3

12u00 Middagpauze

13u00 - 13.45 Workshops ˗ Lezing 3

13u50 - 14u35 Workshops ˗ Lezing 2

14u35 - 14u50 Koffiepauze

14u55 - 15u40 Workshops ˗ Lezing 1

15u45 - 16u15 Sofa gesprek

AVONDSESSIE 
DONDERDAG 17 MAART 2016

20u00: Ontvangst
20u30: De taak van de endocrinoloog: vroeger, nu en straks 

Dr. Paul Van Crombrugge / Endocrinoloog OLV Ziekenhuis 
Aalst

 Een verhaal over een steeds veranderende rol en 
wijzigende taakinhoud van de endocrinoloog doorheen 
de jaren…

21u15: Endocrinologische zorg voor/door de huisarts
 Dr. Heddy Wintjens / Endocrinoloog ZOL Genk
 Schildklieraandoeningen en diabetes worden 

gediagnosticeerd en behandeld door iedere huisarts, vaak 
in samenwerking/samenspraak met de endocrinoloog. 
Hypofysepathologie lijkt een zuivere 2e lijnsgeneeskunde. 
Ook daarvoor is de rol van de huisarts zeer belangrijk, er 
kan heel veel kwaliteit van leven gespaard worden door 
symptomen vroegtijdig bij uw patiënt te detecteren. De 
diverse hypofysaire ziektebeelden in vogelvlucht, klinische 
handvaten en laatste stand van zaken anno 2016 worden 
belicht.

Moderator
Dr. Y. Kockaerts / Endocrinoloog ZOL

22u15: Receptie

DAGSESSIE 
VRIJDAG 18 MAART 2016

Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om aan 3 
lezingen en 3 workshops deel te nemen. 

Voor een workshop worden maximaal 25 personen 
ingeschreven. 

A) LEZINGEN

Lezing 1: Diabetes bij bejaarden
 Dr. Nele Chech (Assistent Geriatrie KULeuven / ZOL)
 Deze bevolkingsgroep verdient een aparte vermelding 

tijdens dit congres. Aspecten als levensverwachting, 
frailty en zelfredzaamheid gaan hand in hand met 
specifieke diabetesopvolging en verwikkelingen.

Lezing 2: Diabetes tijdens de ramadan
 Dr. Latifa Ben Messaoud (Huisartsenpraktijk Althea 

Genk) 

 Geloof, voedings- en drankgebruiken en levenswandel 
spelen een rol bij de moslim diabetespatiënten. Een 
bloemlezing over de aandachtspunten wordt u bezorgd.

Lezing 3: Diabetes bij kinderen – specifieke aspecten van de 
kinderconventie 

 Prof.dr. Guy Massa  (kinderendocrinoloog 
Jessaziekenhuis Hasselt)

 Een kinderconventie heeft een specifieke erkenning om 
kinderen met diabetes en alle betrokkenen (ouders, 
familieleden, school, sportmonitoren…) te begeleiden. 
Prof.dr. Guy Massa heeft met zijn reeds lang bestaande 
kinderconventie veel expertise opgebouwd en licht ons 
de specifieke aspecten graag toe. 

B) WORKSHOPS

Workshop 1: Prikangst en angst voor hypo’s
 Dhr. Wout Van der Borght  en mevr. Amber Van 

den Eynde / Psychologen dienst endocrinologie UZ 
Gasthuisberg

 Diabetespatiënten kampen soms met invaliderende 
angsten, zoals angst om in te spuiten/te meten 
of angst voor hypo’s. Deze angsten kunnen het 
nastreven van een goede diabetescontrole sterk 
belemmeren. Hoe kan dit aangepakt worden? 



 

 

INSCHRIJVEN

Om de workshops te kunnen inplannen, rekening houdend met 
uw voorkeur, wordt gevraagd om bijgevoegde antwoordkaart vóór 
1 maart 2016 over te maken aan het congressecretariaat.

Vermeld op de antwoordkaart duidelijk welke workshops u wenst te volgen. 
In de mate van het mogelijke zal met uw voorkeur rekening gehouden 
worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om – afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen - te bepalen of u de voorgestelde workshops kan 
volgen. Voor vrijdag 18 maart kan enkel voor een volledige dag ingeschreven 
worden.

Inschrijven kan door bijgevoegde antwoordstrook ingevuld terug te sturen 
of te mailen naar het congressecretariaat ter attentie van Claudine Van de 
Maele. Gelieve pas het verschuldigde bedrag te betalen na ontvangst van 
een factuur. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt per persoon:
Avondprogramma 17 maart: 25 euro (studenten 15 euro)
Dagprogramma 18 maart: 65 euro (studenten 30 euro)
Avond- en dagprogramma:  80 euro (studenten 40 euro)

Het inschrijvingsgeld omvat deelname aan het congres, een syllabus, 
koffiepauze, frisdrank en een verzorgde middaglunch. Met studenten worden 
studenten bedoeld die full-time een opleiding volgen en niet professioneel 
werkzaam zijn.

Bijkomende congresfolders zijn op telefonische aanvraag of via mail 
verkrijgbaar.

DOELGROEP
Verpleegkundigen, paramedici, diabeteseducatoren, kaderleden, medici en 
overige zorgverleners met interesse in endocrinologie.

LOGIES
In de omgeving van KRC Genk zijn diverse hotels van verschillende 
prijsklassen. 

ACCREDITERING
Voor dit congres wordt accreditering aangevraagd:
• Avondprogramma: rubriek 2 - 2 CP - 2 uur
• Dagprogramma: rubriek 2 – 6 CP – 6 uur

LOCATIE

KRC Genk 
Stadionplein 4 
3600 Genk

Congressecretariaat
Endocrino@zol
t.a.v. Mevr. Claudine Van de Maele
Schiepse Bos 6, B 3600 Genk
T 089 32 55 13
E-mail: claudine.vandemaele@zol.be
www.zol.be | www.endocrino.be

Al 10 jaar intussen organiseert de dienst Endocrinologie ZOL 
haar specifiek congres voor artsen en paramedici, steeds 
inspelend op de behoeften van deze doelgroep en rekening 
houdend  met de actuele tendensen.  

En of er al wat veranderd is! Vooral in de diabeteswereld 
staan kennis en evolutie, zowel qua diagnostiek, opvolging en 
behandeling, niet stil. Hierdoor kent ook het takenpakket van de 
endocrinoloog en diabeteseducator een grondige verschuiving. 
 
Tien jaar: een mijlpaal om hierover even te filosoferen.  

Maar ook een jaargang om eens uit te pakken met heel 
diverse en bijzondere aspecten in diabeteszorg. En dit met 
zowaar een record aantal workshopkeuzemogelijkheden en 
vele gerenomeerde gastsprekers.

We blijven het  gesmaakt concept van afwisselend lezingen 
en workshops hanteren,  weliswaar op een andere tot de 
verbeelding sprekende locatie…

 
Welkom aan alle geïnteresseerden.
Forza!

ENDOCRINO@ZOL
Congres Endocrinologie 2016
ENDOCRINOLOGIE DOORHEEN HET 
LEVEN 

Donderdag 17 & 
vrijdag 18 maart 2016
KRC Genk

         10 jarig jubileum

Ondergetekende (invullen in blokletters a.u.b.)

Dhr. / Mevr. _______________________________________________________ Functie: ____________________________________

Instelling / dienst: _____________________________ T / GSM: _____________ E mail: _____________________________________

Adres: ______________________________________ Postcode: ____________ Gemeente: _________________________B   NL

Facturatieadres: _______________________________ Postcode: ____________ Gemeente: __________________________________

Schrijft in voor het congres ENDOCRINO@ZOL 2016.

Gelieve het passend bolletje in te kleuren:

 Avondprogramma 17 maart 2016: 0 25 euro 0 studenten 15 euro

 Dagprogramma 18 maart 2016: 0 65 euro 0 studenten 30 euro 

 Beiden (17 & 18 maart 2016):  0 80 euro 0 studenten 40 euro 

Gelieve aan te duiden welke 3 workshops u naast de 3 lezingen wenst te volgen:

0 workshop 1 0 workshop 3 0 workshop 5 0 workshop 7 0 workshop 9

0 workshop 2 0 workshop 4 0 workshop 6 0 workshop 8 0 workshop 10

Datum:______________________Handtekening:______________________

ANTWOORDKAART 

Deze kaart aub vóór 1 maart 2016 terugsturen.
U kan de relevante informatie ook mailen naar 
claudine.vandemaele@zol.be. 
www.endocrino.be./www.zol.be

Één kaart per persoon gebruiken a.u.b.

MET MEDEWERKING VAN:


