UITNODIGING
ONLINE Congres

Metabolisme & Obesitas 2020
16 oktober 2020
9:00 – 12:20u

Volledige opname Opname
te bekijkente
vanbekijken
19 december
vant/m 3 januari 2021

1 juli t/m 15 september 2022
3 januari 2021

Doelgroep: Diëtisten, artsen en andere gezondheidswerkers.
Accreditatie is aangevraagd voor:
-Nederlandse diëtisten bij ADAP
-Belgische artsen voor Ethiek en Economie
Dit congres levert 3 accreditatiepunten op.

Het vorige Kintu-congres ‘Metabolisme & Obesitas’ dateert alweer van 2018. Deze weliswaar kleinere
online-versie omvat zeker zo’n belangrijke onderwerpen om obesitas duurzamer te kunnen behandelen.
Belgische en Nederlandse visies worden gebundeld. Zo vallen door deze nieuwe inzichten in de
onderliggende oorzaken van obesitas de puzzelstukken stilaan in elkaar. Ook wordt het belang van
samenwerking tussen arts en diëtist nog duidelijker.

Programma
9:00u Insulineresistentie
Spreker: prof. dr. Joeri Pen, endocrinoloog-diabetoloog, UZBrussel
Hoe ontstaat het? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de gevolgen? Wat is het verschil tussen IR en
Metabool Syndroom? Hoe wordt het gemeten? Wat met metformine? Leidt het altijd tot diabetes
type2? Hoe komt het dat vermageren moeilijker wordt? Deze en nog meer vragen krijgen klaarheid.

9:45u Leverinsulineresistentie en spierinsulineresistentie
Spreker: prof. dr. Roman Vangoitsenhoven, endocrinoloog, KULeuven
Wat houden deze termen in? Welke voedingsaanpassingen horen bij welk type? Wat zijn de
resultaten van een koolhydraatarm of vetarm dieet versus een mediterraan dieet?

10:30u pauze

10:50u Oorzaken van obesitas
Spreker: prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog, Erasmus MC Rotterdam
Wat weten we inmiddels over vethormonen, hormoonverstoorders, genetische aanleg, slaaptekort,
cortisol en medicijnen als mogelijke oorzaken van obesitas?

11:35u Duurzaam gewicht verliezen
Sprekers: Dr. Felix Kreier en Dr. Maarten Biezeveld, beiden kinderarts OLVG Amsterdam
Hoe werkt het systeem van homeostase bij gewichtsreductie? Welke functie spelen de hypothalamus,
het limbisch systeem, de prefrontale cortex en de externe cortex hierin?

12:20u Einde

Kosten: € 69

: €59
(inclusief BTW, digitale hand-outs, opleidingsattest)

Inschrijven
Is noodzakelijk en kan via het inschrijvingsformulier op www.kintu.be
Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Algemene voorwaarden
- Inschrijven verplicht tot betalen.
- Er is geen terugbetaling mogelijk.
- Uw inschrijving is persoonlijk.
- U krijgt de link toegestuurd ten vroegste op 30 juni.

Studiepunten
Voor deze navorming krijgt u 3 studiepunten.

Attest
Alle deelname-attesten worden verstuurd na 15 september.

Uw contactpersoon:
Chris Kerfs, organisator Kintu

chris.kerfs@kintu.be

