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Wanneer

16 februari 2012, ontvangst om 19u30

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 9 februari 2012 per
e-mail naar info@janpalfijngent.be of telefonisch op 09 224 70 44.
Accreditering werd aangevraagd.
Wegens werken kan de hoofdingang tijdelijk afgesloten worden.
Signalisatie en wegomleiding zijn voorzien.
Met dank aan Spartanova®, Ostenil® en Tigenix®
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Symposium

Donderdag 16 februari 2012, 19u30

Blessurepreventie bij sporters
Ook de huisarts speelt een belangrijke rol!
Voorkomen is beter dan genezen. Tijdens dit avondsymposium behandelen we een breed spectrum aan
onderwerpen die allen vanuit deze kerngedachte vertrekken. We belichten o.a. de basisprincipes van blessurepreventie en het effect van fysieke inspanning op de gezondheid. We gaan dieper in op het screenen
en opstellen van risicoprofielen en staan stil bij het optreden van plotse dood bij atleten. We geven ook tips
hoe de huisarts kan omgaan met vragen omtrent het gebruik van doping bij sportblessures. Ivo Van Aken,
gewezen topsportmanager en ex-directeur van de Vlaamse Tennisvereniging, vertelt vanuit zijn jarenlange
contacten binnen de sportwereld. Cédric Van Branteghem schetst hoe tal van hoogtepunten maar ook
slepende blessures zijn rijk gevulde carrière bepaalden.
We hopen u talrijk te mogen ontmoeten.
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Programma
19u30

Ontvangst

20u00

Verwelkoming – dr. Sven Picavet (AZ Jan Palfijn Gent AV)

20u05

Inleiding en medische aspecten van blessurepreventie

dr. Wouter Van den Broecke (AZ Jan Palfijn Gent AV)
20u25

Screenen van sporters en het opstellen van risicoprofielen – prof. Erik Witvrouw (UZ Gent)

20u45

Plotse dood bij atleten, het belang van een 12-polig EKG als preventief onderzoek

dr. Ann Feys (AZ Jan Palfijn Gent AV)
21u05

Doping en blessurepreventie – dr. Kurt Heldenbergh (huisarts)

21u25

Topsport en blessurepreventie – de heer Ivo Van Aken

21u45

Mijn ervaring met blessures – de heer Cédric Van Branteghem

22u00

Vragenronde – moderator: dr. Sven Picavet (AZ Jan Palfijn Gent AV)

22u20

Buffet
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