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10 september 2022



WIE ZIJN WIJ

Het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds heeft

als stichters drs. Chantal Mathieu, Kristina

Casteels en Pieter Gillard en de vzw Hippo and

Friends wordt vertegenwoordigd door dhr.

Patrick Willems.

Het fonds/vzw wil meer bewustzijn creëren rond

type 1 diabetes, de levenskwaliteit van mensen

met type 1 diabetes verbeteren en het

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken

van type 1 diabetes en de zoektocht naar

duurzame oplossingen voor mensen met type 1

diabetes ondersteunen.

PROGRAMMA
WETENSCHAPSPROGRAMMA

KINDERANIMATIE

DONATIES EN SPONSORS

BIJDRAGE

Volwassenen:

35 euro per volwassene voor ganse dag van 9u00

tot 18u00 (all-in): deelname wetenschapsluik /

koffiepauze / kinderanimatie / lunch / vrij bezoek

dierenpark 

20 euro per volwassene voor het wetenschapsluik in

de voormiddag van 9u00 tot 12u30: deelname

wetenschapsluik / koffiepauze / kinderanimatie

Kinderen (3-18 jaar):

gratis

Inschrijven:

https://www.hippoandfriends.com/

familiedag

Nieuwe technologieën: dr. Pieter Gillard

Van kinder- naar volwassenenzorg: transitie van

jongeren met type 1 diabetes: dr. Sylvia De Poorter

Groeiend probleem van overgewicht bij kinderen met

type 1 diabetes: dr. Inge Gies

Diabetes bij adolescenten - een dubbele uitdaging:

drs. Koen Raymaekers en Janne Vanderhaegen

Opsporing van het risico op type 1 diabetes: drs. Anne

Rochtus en Kristina Casteels

Type 1 diabetes voorkomen en tegenhouden -

lopende studies in België: dr. Chantal Mathieu

Ontvangst 8u30

Verwelkoming 9u00

Pauze 10u25

Lunch-on-the-Go Kai Mook 12u30

Mogelijkheid tot vragen aan de kinderdiabetologen van

de VDKA

Doorlopend tijdens het wetenschappelijk luik (9u00 tot

12u30):

springkastelen en grime 

Na de lunch tot 18u00: vrij bezoek aan het dierenpark met

o.a. familiefotozoektocht met allerlei prijzen te winnen

Help ons type 1 diabetes te genezen.

Steun ons zodat onderzoekers de kans

krijgen doorgedreven onderzoek uit te

voeren, in hoge academische vrijheid.
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