
 

8ste Diabetessymposium BVVDV 

Vrijdag 16 oktober 2015 

Elewijt Center -  Tervuursesteenweg 564 – 1982 Elewijt-Zemst 

 

Programma 

12.00 uur : Onthaal met broodjes 

  Gelegenheid tot bezoek aan de exposanten 

 

12.45 uur :  Welkomstwoord Dhr. Rudi Caron, voorzitter BVVDV 

 

13.00 uur :  “Welke pillen voor diabetes : bittere of zoete?” 

Dr. Toon Maes,  Endocrinoloog  

Imelda ziekenhuis Bonheiden en Elisabeth ziekenhuis Herentals   

 

 

13.45 uur :  “Een voormiddag in de diabetische voetkliniek” 

Dr. Dominique Ballaux, Endocrinoloog AZ Nikolaas  

 

14.30 uur :  “Beroepsbekwaamheid in de 1ste en de 2de lijn” 

Mevr. Els Broeckx, Diabetesverpleegkundige WGK   

 

 

http://www.bvvdv.org/


15.00 uur :  Pauze met koffie, thee of frisdrank 

  Gelegenheid tot bezoek aan de exposanten 

 

15.30 uur :  “Van bewegen tot intensief sporten, praktische tips en trics” 

Dhr. Rudi Caron, diabetesverpleegkundige UZ Leuven en Mevr. Griet Wouters, 

 diabetesverpleegkundige Imelda ziekenhuis Bonheiden 

Mevr. Maya Ward, diëtiste-educator UZ Leuven 

 

16.30 uur :  Slotbeschouwing Dhr. Rudi Caron, voorzitter BVVDV 

  Een hapje en een drankje  aangeboden door de BVVDV 

 

Aantal uren bijscholing: 3 

 

Hoe inschrijven? Surf naar  BVVDV.org,  ga naar symposium 2015 en dubbelklik op                                    

   ‘INSCHRIJVEN’ 

- Voor leden gratis 

- Voor niet leden :  50 euro storten op rekeningnummer BE 74 7512 0232 9007 

met vermelding van naam 

 

 

 

Met dank aan onze sponsors : 

     

   

   

 

http://www.abbottdiabetescare.be/
http://www.bddiabetes.be/
http://diabetes.bayer.com/?
http://www.lifescan.be/
http://www.lilly.nl/
http://www.medtronic.be/
http://www.nl.menarinidiagnostics.be/
http://www.novonordisk.be/
http://www.roche-diagnostics.be/
http://www.sanofi-aventis.be/live/be/nl/index.jsp


 

 

 

 

Tervuursesteenweg 564 

1982 Elewijt          

België 

 
Met de wagen:  
Vanuit richting Brussel, Antwerpen (E 19):  
Op de E 19 neemt u uitrit 11 Zemst-Weerde-Hofstade  
Richting Hofstade volgen  
Aan de eerste verkeerslichten rechtsaf (Richting Elewijt).  
Na 400 meter vindt u Elewijt Center, aan de rechterzijde van de Tervuursesteenweg.  
 
Vanuit richting Leuven, Mechelen (N 26):  
Op de N 26 volgt u in Hever de groene wegwijzer “Antwerpen-Brussel E 19”  
Voorbij het Rijksdomein Hofstade, aan de verkeerslichten linksaf nemen, richting Elewijt  
Na 400 meter vindt u Elewijt Center, aan de rechterzijde van de Tervuursesteenweg  
 

Met het openbaar vervoer:  
Aan het station van Mechelen de bus nemen met halte 4 ‘Elewijt Solarium’, vervolgens is het nog 3 minuten 
wandelen.  
Schooldagen: lijn 280-501-681 – schoolvakantie-weekdagen: lijn 280-681  
 

Parkeermogelijkheden:  
Het Elewijt Center beschikt over een parkeerterrein voor 250 wagens  

 

                                            

http://www.elewijtcenter.be/


 

 

 

 

         

  


