Herfststudiedag
Darmen en voeding
Update voor de diëtist

Donderdag 25/11/21

Provinciehuis Leuven

Onze darmen zijn het grootste inwendige orgaan van ons lichaam en spelen een centrale
rol bij de opname en vertering van ons voedsel. Een goede werking is dus essentieel!
Maar wat gebeurt er bij darmaandoeningen en hoe kan er bijgestuurd worden via
voeding en leefstijl? Wat zijn de medische mogelijkheden? Om hier optimaal te
begeleiden, wordt er dikwijls nauw samengewerkt door arts en diëtist.

Onze eerste fysieke studiedag sinds COVID-19 biedt je een upto-date overzicht ter ondersteuning van jouw dieetadvisering
bij mensen met diverse darmaandoeningen.
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PROGRAMMA
moderator: Kris Gillis

9u-9u10

Verwelkoming en inleiding
Rian van Schaik Co-voorzitter VBVD

9u10-10u

Het darmmicrobioom bij ziekte en gezondheid
Prof. Dr. Jeroen Raes KU Leuven

10u-10u45

Behandeling van coeliakie bij kinderen en volwassen
Katrien Wellens, diëtist UZ Antwerpen en prof. dr. Nicolette Moes
UZ Antwerpen

10u45-11u15

Voormiddagpauze

11u15-12u30

Diarree en constipatie
Emeritus Professor Dr. Lisbeth Mathus-Vliegen

12u30-13u30

Lunch

13u30-14u30

Darmaandoeningen: Crohn en colitis ulcerosa
Prof. Dr. Joao Sabino UZ Leuven

14u30-14u45

Tools voor voeding na darmchirurgie
Katlijn Sanctorum, FAPA-vereniging
(FAPA ondersteunt mensen met een erfelijke (darm)aandoening en hun zorgverleners.)

14u45-15u15

Namiddagpauze

15u15-16u15

Rol van het laag FODMAP dieet anno 2021 in de behandeling van
functionele darmziekten
Prof. Dr. Joris Arts AZ Sint Lucas Brugge en UZ Leuven

16u15-16u45

Het laag FODMAP dieet succesvol toepassen in de praktijk: tips en tricks
Fodmap diëtisten: Ann Parmentier & Jo Mons

16u45-17u00

Afsluiting en uitreiking deelnameattesten
Rian van Schaik Co-voorzitter VBVD

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
www.vbvd.be | 02 380 80 98 | info@vbvd.be
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Wanneer donderdag 25 november 2021 8u30-17u
Waar Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Inschrijven en voorwaarden
Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt via het webformulier op www.vbvd.be
Leden VBVD*, UPDLF*, NVD* € 105*** | Niet-leden € 145*** | Studenten en
commissieleden ** € 65
* Enkel bij bewijs van lidmaatschap kan je inschrijven aan ledentarief
** Mits studentenkaart als bewijs
*** Komt in aanmerking voor KMO-portefeuille
Uiterste inschrijfdatum : Vrijdag 12 november
We rekenen erop dat je uiterlijk op deze datum betaalt op rekeningnummer BE50 7330
3288 1818 van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten met vermelding van je naam
en de referentie (terug te vinden op de factuur die je automatisch ontvangt na
inschrijving).
Het bedrag dient betaald te zijn vóór de studiedag om te kunnen deelnemen.
Tot en met vrijdag 22 november kan je afmelden en krijg je het inschrijvingsbedrag
terug mits 25 € administratieve kosten. Nadien is er geen terugbetaling mogelijk maar
kan je jezelf kosteloos laten vervangen na een e-mail aan info@vbvd.be of krijg je de
syllabus toegestuurd.
Accreditatie voor Nederlandse diëtisten werd aangevraagd.
Coronamaatregelen
In ruimtes waar catering wordt voorzien moet je nog een mondmasker dragen van
zodra je de (sta)tafel verlaat.
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BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER
Het Provinciehuis ligt op 5 min loopafstand van het trein- en busstation van Leuven.
Kom je het station buiten gewandeld? Ga dan naar links over het Prof Roger Van
Overstraetenplein tot voorbij de kantoren van KBC en de stadskantoren.
BEREIKBAARHEID AUTO
- Vanop de E40 vanuit Brussel neem je afrit 15 Leuven. Volg de Koning Boudewijnlaan (N264)
tot aan de Leuvense Ring (R23) en sla rechtsaf richting Tienen/ Diest. Rijd voorbij de Tiense
Poort. Kies na 300m bij het naderen van het Provinciehuis de linker rijstrook voor de parking
De Bond (in de tunnel) of de rechter rijstrook en rijd dan door tot aan de stadskantoren.
Let op: dit is enkel een kiss-and-ride zone.
- Kom je via de E314 uit de richting Genk/Hasselt, neem afrit 18 Herent/Leuven. Volg de N26
tot aan de Leuvense Ring (R23) en sla linksaf. Rijd in de tunnel, hier is parking De Bond aan je
rechterzijde. Indien je tot aan het Provinciehuis zelf wenst te rijden, houd je na de tunnel links
aan (het Provinciehuis bevindt zich links van je). Keer linksom en houd nadien onmiddellijk
rechts aan zodat je de tunnel niet inrijdt en dus door kan rijden tot aan de stadskantoren. Let
op: dit is enkel een kiss-and-ride zone.
PARKEREN
Betaald parkeren op de parking “bezoekers” onder het Provinciehuis is heel beperkt mogelijk.
Geef de voorkeur aan deze nabije parkings op wandelafstand:
• Parking De Bond (hoofdingang Martelarenplein 18-19; 2 € voor 1ste uur, daarna +- 1.5 €/u,
max. 20 €/24u)
• Parking station Leuven P1 (hoofdingang Martelarenlaan, kant Tienen – 2,17 €/u, max 19
€/24u).

MET DANK AAN:

