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Agenda

Onthaal en registratie

Verwelkoming

Lezingen
 Wondzorg
 Mr. R. Legerstee

 Orthopedische aspecten
  Dr. S. Wuite
 Dr. L. Noppen

 Vasculaire problematiek
 Dr. P. Lauwers
 Dr. S. Speybrouck

 Voetinfecties
 Dr. J. Rumbaut
  Infectioloog

 Paneldiscussie

Koffiepauze

Workshops
 Drukontlasting
 conservatieve technieken

 Wondzorg
  1e en 2e lijns wondzorg
 praktisch reinigen en debrideren

 De vasculaire voet
 screening en klinisch onderzoek

 Compressietherapie
 bij de diabetes voet

Receptie13.10 - 14.00

11.00 - 11.30

11.30 - 13.10

09.05 - 09.30
 

09.30 - 09.55
 
 

09.55 - 10.20
  
 

10.20 - 10.45
 
 

10.45 - 11.00

09.05 - 11.00

08.30 - 09.00

09.00 - 09.05

Back to Basics, on to the Future
Diabetic Foot

Het risico op het oplopen van een voetwonde is bij

mensen met diabetes veel groter in vergelijking met

mensen zonder diabetes. In de afgelopen jaren is er

binnen de diabetesvoetzorg een positieve evolutie

zichtbaar. Betere samenwerking, innovaties en

uitbreiding van kennis zijn daar enkele voorbeelden van.

  

Er zijn echter nog heel wat noden en knelpunten. 

Onder het motto ‘back to basics, on to the future’

willen we tijdens dit symposium eerst stilstaan bij

de elementaire technieken van een goede

diabetesvoetzorg om daarna een blik te werpen

op de toekomst.

voor leden Diabetes Liga

voor niet-leden, professioneel lidmaatschap

Diabetes Liga 2018 inbegrepen

www.diabetes.be/voetsymposium
Voor meer informatie, raadpleeg de website

30 euro

70 euro

Inschrijving

UZ Leuven campus Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Routebeschrijving

• • • Met de auto • • •

Komende van de autosnelweg neemt u op de E314

afrit Winksele (17) of afrit Herent (18).

• • • Met bus of trein • • •

Het treinstation van Leuven ligt op ongeveer vier

kilometer van het ziekenhuis. Er vertrekken zeer regel-

mmatig bussen naar campus Gasthuisberg. De eindhalte

bevindt zich vlak bij de hoofdingang van het zieken-

huis. Er rijden zowel ringbussen alsook bussen via het

centrum. Voor de meest recente info surft u naar de

website van De Lijn.

• • • Te voet of met de fiets • • •

Campus Gasthuisberg is vlot te bereiken met de fiets

oof te voet, via het centrum (Van Waeyenberghlaan),

en via de Leuvense ring, of komende van Herent.

Vanaf de Tervuursepoort is er een tweerichtings-

fietspad. De overdekte fietsenparking bevindt zich

schuin tegenover de hoofdingang.


