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Wetenschappelijke studiedag
Voormiddag
In de voormiddag zijn er verschillende conferenties over diabetes en sporten, met
bijzondere aandacht natuurlijk voor duiken. Na een bespreking van de pathologie en de
gevolgen ervan voor sporters, worden de huidige aanbevelingen voor sporten kort
besproken. Daarnaast ook de aanbevelingen die duiken ook voor (bepaalde) diabetici
mogelijk maken. Waar mogelijk, wordt bij duikende diabetici aan data-verzameling
gedaan, om de wetenschappelijke kennis hierover te onderbouwen en uit te breiden.

Namiddag
Na de lunch (broodjeslunch ter plaatse) is er de mogelijkheid enkele van de moderne
hulpmiddelen die diabetici ter beschikking hebben om het duiken mogelijk te maken,
verder informeel te bespreken met de experts.

13 oktober 2018
Diabetes en duiken
Militair Ziekenhuis Koningin Astrid
OPEN VOOR IEDEREEN
Militair Hospitaal
Bruynstraat 1
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

Programma
09h30 - 10h00 : Ontvangst en inschrijvingen
10h00 - 10h45 : Diabetes, sport en duiken (Guy Vandenhoven)
10h45 - 11h30 : Association Française Diabète et Plongée (Sébastien Wyckhuys)
11h30 - 12h15 : Glycemie meting bij de duiker (Costantino Balestra)
12h30 - 14h00 : Lunch
14h00 - 16h00 : workshop
De slides zijn in het Engels. De presentaties worden in de taal van de spreker
gegeven. RIZIV accreditatie voor artsen is aangevraagd.

Verplichte inschrijving !
De inschrijving voor de wetenschapsdag is verplicht en moet gebeuren via het
inschrijvingsformulier op de website www.bvoog.be. De lezingen zijn gratis voor
de leden van de BVOOG. Aan de niet-leden wordt een deelnamekost van 20 €
aangerekend.
Voor de lunch wordt 15 € gevraagd.
Het inschrijvingsgeld en de lunch dienen op voorhand gereserveerd te worden,
via het inschrijvingsformulier op de website, en betaald via overschrijving.

Sprekers
Guy Vandenhoven
Guy Vandenhoven behaalt het diploma Huisartsgeneeskunde (KULeuven
1979). Na zijn post-graduaat in Sportgeneeskunde, vervoegt hij de
pharmaceutische industrie in 1981 en wordt Medical and Clinical Research &
Development Director voor Ciba-Geigy, Lederle, Wyeth and Astra-Zeneca. Hij
is Fellow of Faculty of Pharmaceutical Medicine of U.K., Fellow of Belgian
College of Pharmaceutical Medicine, Board Member of Belgian Association of
Pharmaceutical Physicians. Hij is Maître de Conference en onderwijst in
PharMed, post-graduaat in Pharmacology & Pharmaceutical Medicine aan de
ULB en aan de Ecole de Santé Publique, post-graduaat Médecine Hyperbare et
Subaquatique, (ULB) en aan ISEK. Hij behaalt een MBA (Lausanne) et een
qualificatie Diving & Hyperbaric Medicine (EDTC/ECHM), Hij is voorzitter van
de BVOOG, lid van het bureau van de Commission Médicale LIFRAS (FEBRAS)
en van het bureau van SKA, lid van VVS, FIMS et EUBS. Hij is duiker sinds 1976,
CMAS/LIFRAS**** Scuba nstructor Level 1.

Presentaties
Diabetes, sport en duiken
Het aantal diabetici is in de afgelopen decennia meer dan verdubbeld, vooral
type 2 diabetici, de meest voorkomende vorm (meer dan 9 op 10) van
diabetes. Oorzaken zijn te zoeken in de vergrijzing van de bevolking en onze
ongezonde leefstijl. Richtlijnen voor diabetici om te sporten en te duiken
worden besproken.

Association Française Diabète et Plongée
De Association Française Diabète et Plongée wordt voorgesteld, alsook de
verschillende studies die ze gerealiseerd heeft en die ze actueel ontwikkelt.
De geschiktheid tot duiken van de Fédération Française pour Diabétiques
wordt uitgelegd. De vereniging verzamelt informaties van meer dan 800
diabetici duikers. Franse data en mogelijke accidenten worden overlopen.

Sébastien Wyckhuys
Glycemie meeting bij de duiker
Sébastien Wyckhuys is manager van Aquadivers Belgium en
administrator – vertegenwoordiger voor België van de Association
Française Diabète et Plongée. Duiker diabeticus sinds 2009 met meer
dan 500 duiken in het buitenland en in ons mooie land.
Hij neemt deel aan studies die de toegang van diabetici aan
sportduiken mogelijk maken, samen met andere duikers, in
navolging van veiligheidsregels voor zijn sport en voor diabetes.

Costantino Balestra
Tino is Vice-President van DAN Europe for Research and Education en
oud-president van de EUBS. Hij is professor in Environmental
Physiology aan de Haute Ecole Bruxelles-Brabant (ISEK). Hij is coauteur van het boek “Patent foramen ovale and the diver” (met Peter
Germonpré) en is auteur en co-auteur van ongeveer 150
wetenschappelijke artikels en hoofdstukken in wetenschappelijke
boeken over duikfysiologie en hyperbaar onderzoek.

Glycemie metingen bij de duikers worden besproken. Moeilijkheden van
onderwatermetingen worden overlopen. Verschillende onderwater glycemie
metingen van diabetici duikers van een studie gerealiseerd door Divers Alert
Network (DAN) worden besproken.
AFSPRAAK
Auditorium van het Militair Ziekenhuis te Neder-over-Heembeek.
Ten noorden van Brussel, op de Ring R0.
Neem de Afrit 6 (Vilvoorde-KoningsloMilitair Ziekenhuis). Volg dan de weg naar
omhoog en sla aan de lichten rechtsaf. Het
eerste rondpunt leidt U naar de
bezoekersparking. Ga binnen via de
hoofdingang; signalisatie is voorzien. Het
Auditorium bevindt zich op C-1.

