PRAKTISCHE INFORMATIE

AUTO

Wanneer Donderdag 28 november 2019

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.

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*
Niet-leden		
Studenten**		

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.

105 €
147 €
55 €

* Enkel bij bewijs van lidmaatschap kan je inschrijven
aan ledentarief
** Mits studentenkaart als bewijs
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
VRIJDAG 22 NOVEMBER

PARKEREN

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.
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 stadskantoren en de kantoren van KBC.

V.U. : Rian van Schaik, Voorzitter VBVD. Niet op de openbare weg gooien.

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).
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DE NIER
IN HET VIZIER

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)
• Parking station Leuven P1 (hoofdingang
Martelarenlaan, kant Tienen – 2,13 € per uur,
max 20.75 € voor 24u).
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DE NIER
IN HET VIZIER
Werk je als zelfstandig diëtist in de eerste lijn
of ben je werkzaam als diëtist op een afdeling
nefrologie in een ziekenhuis?
Dan is deze studiedag zeker iets voor jou!
Op 1 juni 2009 trad het zorgtraject
nierinsufficiëntie in werking, nog vóór het
zorgtraject diabetes. Nu, 10 jaar later, blijkt dat
nog te weinig zelfstandige diëtisten deze grote
patiëntengroep begeleiden.
Chronische nierziekten komen nochtans frequent
voor. In België zou 13% van de bevolking een
verminderde nierfunctie hebben. Het zorgtraject
chronische nierinsufficiëntie werd dan ook
opgestart zodat meer aandacht zou gaan naar de
multidisciplinaire behandeling van deze patiënten.
De diëtist speelt hierin een belangrijke rol!
Deze studiedag wil jullie daarom enkele
kapstokken aanreiken waarmee jullie met
zelfvertrouwen aan de slag kunnen (blijven)
met deze patiënten.
Voedingsadvies maakt een belangrijk onderdeel
uit van de behandeling van elke patiënt met een
nierziekte. Het belangrijkste doel in de opvolging
van patiënten met chronisch nierlijden is de
preventie van verdere nierschade en het uitstellen
van nierfunctievervangde therapie. Naarmate
de nierziekte evolueert, zal ook de voeding
continu moeten worden aangepast, zowel in de
thuissituatie als in het ziekenhuis.
Kom naar onze najaarsstudiedag en luister naar de
meest recente evidence based dieetmaatregelen,
stel vragen aan de experten, ontmoet collega´s en
wissel ervaringen uit.

PROGRAMMA

		

08u15

Registratie

09u00
		

 erwelkoming en introductie
V
Rian van Schaik – Voorzitter VBVD/
diensthoofd diëtetiek AZ Sint-Lucas,
Brugge
Bie Germeaux - moderator van de dag
– Diëtiste nefrologie Jessa Ziekenhuis,
Hasselt

		

09u10
		
		

 ultidisciplinair behandelplan voor
M
de eerste lijn bij nierziekten
Prof Dr Geert Goderis – KU Leuven,
huisartsgeneeskunde, huisarts

09u30	
Voedingsadvies bij chronisch
nierlijden stadium 3 en stadium 4:
nieuwe richtlijn voor diëtisten
Laura Verbeyst – onderzoeker-lector
UCLL
		
Expertisecentrum Health Innovation
09u50	
Van eiwitbeperking tot eiwitverrijking
		
Dr Bart De Moor – Nefroloog Jessa
		
Ziekenhuis, Hasselt

		

10u25

PAUZE

10u55	Het eiwitverhaal van Roger
		
Renée Cavens – Diëtiste nefrologie
GZA Sint-Augustinus, Wilrijk
		
Ilse Verstraeten – Diëtiste nefrologie
ZNA Middelheim, Antwerpen
11u25	Nefrologische geriatrie en
ondervoeding
		
Dr Pascale Bernaert – Nefroloog Maria
Middelares, Gent
12u00	Nierfunctievervangende therapieën
		
Sarah Crols – adjuncthoofdverpleegkundige dialyse,
UZ Brussel

12u20

LUNCHPAUZE

13u20	Ondervoeding bij dialysepatiënten:
hoe spoor je het op?
		
Marie Van Dooren – Diëtiste
nefrologie UZA, Edegem
14u00	Kalium en de nier: gegarandeerd
plezier!
Prof Dr Bert Bammens – Nefroloog
UZ Leuven
14u35
		

Weetjes over kalium
Veerle Resseler – Diëtiste
nefrologie UZ Leuven

		

15u05

PAUZE

15u35	Getuigenissen (hemodialyse,
peritoneale dialyse, transplantatie)
		
Annemie Reeckmans & Davy
Alenteyns
16u05
Nierstenen
		
Dr An Deman – Nefroloog/litholoog
Maria Middelares, Gent
16u40
		

Voeding bij nierstenen
Caroline Vandoninck – Diëtiste
nierstenen, coördinator diëtisten,
Maria Middelares, Gent

17u00
Werkgroep Vlaamse Nefrologie
		Diëtisten – VND: voorstelling
& realisaties
		
Bie Germeaux – Diëtiste nefrologie
Jessa Ziekenhuis, Hasselt
17u15	Slotwoord & uitreiking
aanwezigheidsattesten

