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VAN DER VALK  
OOSTKAMP - BRUGGE

15 oktober 2022
BLUEPOINT   
BERCHEM - ANTWERPEN

Diabetes
 Herfstsymposium  

2022

Gelieve uw deelname te bevestigen: 

vóór 10 september (symposium Brugge) of 
vóór 24 september (symposium Antwerpen) 

VIA DE WEBSITE: 
www.diabetes-symposium.be

OF PER EMAIL: 
ann-sophie@asprojects.be

08:30           Ontvangst met koffie

09:00           Diabetologie in 2022: een farmaco-economische keuze met  
bijzondere aandacht voor de terugbetalingscriteria
Prof. dr. Christophe De Block, Diensthoofd Endocrinologie-Diabetologie,  
U.Z. Antwerpen

10:00 Diabetes en obesitas: debat tussen de chirurg en de endocrinoloog
-   Chirurgische behandeling en nazorg   
Prof. dr. Matthias Lannoo, Abdominaal chirurg, Kliniekhoofd Abdominale  
heelkunde, U.Z. Leuven
-   Medicamenteuze behandeling     
Prof. dr. Eveline Dirinck, Endocrinoloog, Senior staflid Endocrinologie,  
Diabetologie en Metabole Ziekten, U.Z. Antwerpen

11:00          Pauze

11:30 Workshop ‘Challenging cases’ in functie van voorgestelde  
onderwerpen door de deelnemers 
Prof. dr. Frank Nobels, Endocrinoloog, O.L.V.Z. Aalst-Asse-Ninove  

12:30           Lichte lunch 

INSCHRIJVINGPROGRAMMA

Beste Collega,

Met veel plezier heten we u welkom op de zevende editie van het succesvolle Diabetes Herfstsymposium. 

Het programma bestaat uit één plenaire voordracht waarin een update omtrent behandeling van type 2 diabetes 
wordt besproken met aandacht voor nieuwe medicatie en nieuwe terugbetalingscriteria. Tevens wordt u in 
primeur de nieuwe tool ‘T2Kompas’ voorgesteld. Deze handige app werd ontwikkeld door de Diabetes Liga  
en helpt u met de therapeutische keuze voor uw patiënt. Dit wordt gevolgd door een debat tussen chirurg  
Prof. dr. Matthias Lannoo (U.Z. Leuven) en endocrinoloog Prof. dr. Eveline Dirinck (U.Z. Antwerpen) omtrent 
respectievelijk de chirurgische behandeling en nazorg van obesitas versus de medicamenteuze behandeling.  
Prof. dr. Frank Nobels (O.L.V.Z. Aalst) eindigt met een interactieve workshop rond casuïstiek vol uitdagingen.  
Een warme oproep aan u om dergelijke casussen aan Prof. dr. Nobels door te geven. Het programma is erg 

actueel, praktijkgericht, laagdrempelig en interactief opgesteld.

We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op één van deze symposia.

Prof. dr. Christophe De Block 
Ere-Voorzitter Diabetes Liga 
Diensthoofd Endocrinologie-Diabetologie, U.Z. Antwerpen
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