
De Diabetes Liga vzw 
nodigt u graag uit

Zwangerschapsdiabetes: 

SYMPOSIUM

Zaterdag 26 oktober  
AuditoRium4* - Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

Schrijf snel in via 
zoetzwanger.be 
/symposium2019

* is makkelijk te bereiken met de auto voor wie van de E40 of E17 komt, of met de trein.



Met dank aan onze major partners Met de steun van onze institutionele partners

PROGRAMMA

 9:00  Onthaal

 9:30-10:10  Consensusrichtlijnen voor het screenen naar zwangerschapsdiabetes in Vlaanderen   
                       Prof. Dr. K. Benhalima, endocrinoloog UZ Gasthuisberg, Leuven

 10:10-10:50  Behandeling van zwangerschapsdiabetes
 • Nut van groepseducatie: resultaten van ELENA-studie  
  C. Minschart, doctoraatstudente endocrinologie UZ Gasthuisberg, Leuven
 • Voeding bij en na zwangerschapsdiabetes 
  M. Van Rijselberghe, hoofddiëtiste OLV Aalst-Asse-Ninove, Aalst

 10:50-11:20  Pauze

 11:20-11:40  Rol van obesitas in de zwangerschap en bij zwangerschapsdiabetes
 Prof. A. Bogaerts, vroedvrouw KULeuven en UAntwerpen

 11:40-12:20  Follow-up na zwangerschapsdiabetes
 • Resultaten 10 jaar Zoet Zwanger
  S. Verstraete, projectcoördinator Zoet Zwanger
 • Opvolging van vrouwen met zwangerschapsdiabetes binnen HALT2Diabetes
   A. Lampaert, projectcoördinator preventie 
 • Nieuwe initiatieven lifestyle coaching? Opzet van het Melinda project
  Dr. T. Maes, endocrinoloog Imelda ziekenhuis, Bonheiden

 12:20-12:50  Hoe zien we de toekomst rond zwangerschapsdiabetes: wie doet wat? 
 Panelgesprek met verschillende zorgverleners die een rol spelen in de begeleiding 
 en opvolging van vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben (gehad).

 12:50-14:00  Healthy buffet

INSCHRIJVEN 

Inschrijven is vereist via  
www.zoetzwanger.be/symposium2019

Inschrijvingsgeld

• € 25 voor leden van de Diabetes Liga vzw 
• € 25 voor leden van één van de institutionele partners
 (VVOG, BVVDV, VBVD, VBOV of Domus Medica)
• € 30 voor niet-leden

Focus

We voorzien een boeiend programma waarin de verschillende aspecten van 
screening en diagnosestelling, tot follow-up tijdens en na de bevalling aan bod 
komen. 

Doelpubliek

Alle zorgverleners zijn betrokken bij de opvolging of behandeling van vrouwen 
met zwangerschapsdiabetes: endocrinologen, gynaecologen, huisartsen, 
diabeteseducatoren, vroedvrouw-educatoren, vroedvrouwen en diëtisten.

Accreditering voor artsen is voorzien.

Voor meer info, neem contact op 
via 09 242 85 33 of stuur een mailtje 
naar project@zoetzwanger.be.

 Moderator: Prof. Dr. Johan Wens 
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