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Diabetes, ook in Afrika een groeiend probleem
Businet Diabetes Symposium: Geel – Don 08 en Vri 09 dec – 09.30 tot 17 uur
Het aantal mensen met diabetes is de voorbije decennia in Europa meer dan verdubbeld.
De vergrijzing van de bevolking en een ongezonde levensstijl zijn de belangrijkste
boosdoeners. En de rest van de wereld blijkt te volgen. De laatste tien jaar is diabetes
overal in opmars, ook in Afrika.
Op het Businet Diabetes Symposium wisselen Europese en Afrikaanse specialisten
informatie over het probleem uit en delen good practices om diabetes aan te pakken. Het
jaarlijkse Businet Symposium is dit jaar een organisatie van de Thomas More-hogeschool
en hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL). Zij verwelkomen hun internationale gasten in
Geel.
Diabetes in Europa
Het diabetesprobleem neemt in Europa bijna epidemische vormen aan. Het aantal Europeanen met
diabetes is de laatste decennia meer dan verdubbeld. De meest voorkomende vorm is de type 2diabetes, een gevolg van de vergrijzing van de bevolking en van onze ongezonde levensstijl. In een
aantal landen stijgt ook het aantal kinderen met diabetes onrustwekkend. Zo krijgen in ons land elk jaar
ongeveer 300 kinderen jonger dan 15 jaar de diagnose diabetes en dat op steeds jongere leeftijd.
Diabetes bij kinderen is bijna altijd van het type 1, waarvan men weet dat overgewicht niet de schuldige
is en waarvoor men de oorzaak nog niet exact kent.
Diabetes in Afrika
De laatste decennia treft diabetes ook meer en meer de rest van de wereld. Het is zelfs in Afrika een
belangrijk gezondheidsprobleem geworden. Het begon in de steden waar de bevolking zich al sneller
een verwesterde levensstijl aanmat, maar ondertussen blijkt ook de plattelandsbevolking ten prooi te
vallen aan te weinig lichaamsbeweging en een verwesterd voedingspatroon, met veel type 2-diabetes
als gevolg.
Businet Diabetes Symposium
Diabetes in Afrika en in Europa staat centraal op het jaarlijkse Businet Symposium dat nog tot vrijdag 9
december doorgaat op de Geelse campus van de Thomas More-hogeschool. Professoren-onderzoekers
uit o.a. Ethiopië, Tanzania, Kenia en Zimbabwe delen hun kennis en inzichten met Europese experten
uit o.a. Noorwegen, Portugal en de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ook docenten Voedings- en
dieetkunde van Thomas More en van UCLL, de twee organiserende hogescholen nemen er het woord.


Donderdag staat “Zwangerschapsdiabetes en diabetes bij jongeren” centraal. De 25
gastsprekers kunnen alvast rekenen op de belangstelling van 130 studenten Voedings- en
dieetkunde van Thomas More en van UCLL.
Keynote-spreker is Prof Leen Van Campenhout (KU Leuven, campus Geel) die als
voedingsingenieur, maar vooral als moeder een getuigenis geeft over het leven van een
jongere met diabetes. Een van de workshops in de namiddag wordt gegeven door dr
Goele Jans, Researcher Healthy Living, hogeschool UC Leuven-Limburg en KU Leuven.
De Afrikaanse problematiek komt aan bod in de lezing van Dr Mahmud Abdelkader over
diabetes in Ethiopië.



Vrijdag is het al Afrika wat de klok slaat. Gastsprekers uit Ethiopië, Tanzania en Zuid
Afrika leggen uit hoe en waarom diabetes ook in hun continent oprukt. De opleidingen
Gezondheidszorg van Thomas More werken sinds 2011 nauw samen met de Mekelle

Universiteit in Ethiopië. Zij bijten vrijdag de spits af met een lezing over de wisselwerking
met Ethiopië.
Businet – Global Business Education Network
Businet is een netwerk van ongeveer honderd instellingen hoger onderwijs uit 26 landen
(http://www.businet.org.uk). Bij de lancering van het Erasmusprogramma van de Europese Commissie
in 1987 gaf Businet heel wat bedrijfsgerichte opleidingen een stevige ruw in de rug om meer en meer
over de grenzen te kijken. Het was voor veel opleidingen het begin van hun internationale werking.
De partners in Businet werken samen om de internationalisering van het (economisch) hoger onderwijs
vorm te geven en te ondersteunen. Zij delen good practices en zetten projecten op om studenten en
docenten naar het buitenland te sturen.
Het symposium wordt georganiseerd met de steun van VLIR-UOS, de Vlaamse Interuniversitaire Raad
voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (www.vliruos.be).
Praktisch
http://businet-diabetes2016.thomasmore.be/
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Meer info?


Agnes Dilliën, hoofd van het International Office van Thomas More en bestuurslid van
Businet | 0475 70 66 81

Griet t’Servranckx, coördinator internationalisering van hogeschool UC Leuven-Limburg en
voorzitter van de Health-Group van Businet | 0486 56 72

