
Betreft : 3de Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium op de Club Med 2-vijfmaster
 
Reizen met de Club Med 2-vijfmaster, één van de grootste zeilschepen ter wereld blijft een onvergetelijke ervaring. 
De schitterende Caraïbische zee bevaren langsheen koraaleilanden is de droom van iedereen. Tijdens het volgend 
medisch congres van november 2012 doet de Vijfmaster de Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen aan.

Het wetenschappelijk programma, in bijlage, bereikt een breed publiek die verscheidene gezondheidsmedewerkers 
aan zal spreken. Accreditering is aangevraagd.

Periode: 
vrijdag 16 tot zaterdag 24 november 2012

Programma: 
•	Per autocar: Brussel – Parijs
•	Vlucht: Parijs – Guadeloupe
•	Cruise: 

 Point-à-Pitre – Dominica – Nevis – Saint Kitts - Virgin Gorda – Saint-Barthélemy – Deshaies - Point-à-Pitre
•	Vlucht:  Guadeloupe – Parijs
•	Per autocar: Parijs – Brussel

Prijs: 
3.440 euro pp in een tweepersoonskajuit dek B. Volledige prijslijst en voorwaarden tot deelname vindt u in bijlage.

Inschrijven kan door storting van 1.000 euro voorschot op nummer IBAN BE06 2800 2250 2522 (BIC: GEBABEBB) 
met vermelding “Congres CM 2” en de namen van de deelnemers en door het invullen en terugsturen van bijgaand 
inschrijvingsformulier per post of per fax naar Frank Devos Reizen.

Pluspunten van deze cruise:
•	Als Gezondheidsmedewerker de mogelijkheid om een Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium 

te volgen (ook syllabus voorzien).
•	 Een schip dat door de kleine diepgang tussen de koraaleilanden kan varen.
•	Volledige All-In formule.

We hopen u te mogen ontmoeten op dit seminarie.

Met vriendelijke groeten,

Frank DEVOS J-M MaSSart Luc COENE
Frank Devos Reizen Verantwoordelijke Arts Congres Manager
Noordzandstraat 62  Tel.: 0495/588.357
8000 BRUGGE  E-mail: lucas.coene@skynet.be
Tel.: 050/33.09.14
Fax: 050/33.36.77
E-mail: info@frankdevosreizen.be
www.frankdevosreizen.be
Vergunning 1767 cat. A

FAM12LOGOFRNL.indd   1 28/02/12   10:57



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
SYMPOSIUM  CM2 MET FRANK DEVOS REIZEN 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2012 TOT EN MET ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012 
 
Dokter / Apotheker: ............................................................................... BTWnummer:………………………………………… 
RIZIV / INAMI / APB: (verplicht voor de accreditatie): ………………………………………………………………….…………………….. 
Straat en nummer:  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………...... 
Postcode: ............................................................................................... Gemeente:……………………….……………………. 
Telefoon: ................................................................................................ Fax:…………………………………….………………….. 
GSM-nummer:........................................................................................ E-mail:.…………………………………………………… 
Facturatie-adres: ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DEELNEMERS 
Naam en voornaam (zoals vermeld op uw internationale reispas) 
Mr / Mevr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Mr / Mevr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

INSCHRIJVING voor (uw keuze aanduiden aub) 
Standaard kajuit dek B      € 3440.00 per persoon ja / nee 
Standaard kajuit dek C      € 3590.00 per persoon ja / nee 
Standaard kajuit dek D       € 3740.00 per persoon ja / nee 
Deluxe kajuit dek F (5)      € 4690.00 per persoon ja / nee 
Suite dek D (10)       € 5230.00 per persoon  ja / nee 
Toeslag single kajuit dek B      € 1990.00 per persoon       ja / nee 
Standaard Cabine delen met: ………………………………………………………………………………………………………… 
Toeslag vluchten met Air France i.p.v. Corsairfly   €     40.00 per persoon ja / nee 
Fuel protection programm (toeslag)    €     48.00 per persoon ja / nee 
Ik wens een annulatieverzekering (5% van de reissom + € 3.00 poliskost)        ja / nee 
Ik wens een bijstandsverzekering (€ 6.00 per persoon per dag + € 3.00 poliskost)      ja / nee 
Indien niets aangeduid zal voor u de Cabine B ingeboekt worden zonder enige  verzekering. 
 
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het voorschot ten bedrage van € 1000.00 per persoon op rekening 
Frank Devos Reizen – Noordzandstraat 62 – 8000 BRUGGE (BNP Paribas Fortis, IBAN: BE06 2800 2250 2522, 
BIC: GEBABEBB) met vermelding “seminarie CM2” + naam deelnemers en bevestiging van Frank Devos Reizen. 
Meer informatie via 050/33.09.14 of info@frankdevosreizen.be 
 
Hierbij bevestig ik mijn deelname aan de studiereis en schrijf in voor het Seminarie CM2 met Frank Devos 
Reizen (Vergund Reiskantoor 1767) van 16 tot en met 24 november 2012 aan de hierboven vermelde prijzen en 
voorwaarden. (Annulatie- en/of bijstandverzekering zijn optioneel) 
Annulatiekosten zijn als volgt: 
Annulatie vanaf inschrijving tot en met 30/06/2012:   €   500.00 per persoon 
Annulatie van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012:   € 1000.00 per persoon 
Annulatie van 01/09/2012 tot en met 30/09/2012:   50% van de reissom 
Annulatie van 01/10/2012 tot de dag van vertrek:   100% van de reissom 
 

Internationale reispas (6 maanden geldig na de terugreisdatum) verplicht!  
 Gelieve ons een kopie te bezorgen bij inschrijving! 

 
Stempel  Dokter / Apotheker      Datum en handtekening 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier terug te sturen naar Frank Devos Reizen – ter attentie van Kenny 
(fax: 050/33.36.77), via e-mail naar info@frankdevosreizen.be of  

Online inschrijven en programma via http://www.frankdevosreizen.be  



SSyymmppoossiiuumm  CClluubb  MMeedd  IIII  
16 - 24 november 2012 

 
DAG 1 VRIJDAG 16 NOVEMBER 2012:  BRUSSEL – POINT-À-PITRE 
's Ochtends vroeg vertrek per bus van de luchthaven van Brussel naar de luchthaven 
Parijs Orly voor de vlucht naar Point-à-Pitre, Guadeloupe. Maaltijd- en drankservice 
aan boord volgens het aanbod van de luchtvaartmaatschappij. In de namiddag 
aankomst in Guadeloupe, ophaling van de bagage en transfer naar uw schip, de Club 
Med II, voor check-in en inscheping voor uw all-inclusive verblijf. 
 
DAG 2 ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012: DOMINICA 
Volop genieten van de uitzonderlijk weelderige plantengroei op dit eiland dat bijna 
evenveel rivieren telt als dagen in het jaar. Hier, op dit vulkanisch eiland waar de 
natuur heer en meester is, wonen de laatste Caribische Indianen. Waterpret, diverse 
watersporten. Geen strand. 
 
DAG 3 ZONDAG 18 NOVEMBER 2012: NEVIS 
Dit piepkleine eilandje met zijn vulkaan die statig boven alles uitsteekt is in één 
woord adembenemend: warmwaterbronnen, archeologische sites, tropisch woud 
bewoond door groene meerkatten en een passie voor ... cricket. Waterpret, strand 
en diverse watersporten. 
 
DAG 4 MAANDAG 19 NOVEMBER 2012: SAINT KITTS 
Het eiland Saint Kitts (ook bekend als Saint Christopher) is het grootste van de twee 
eilanden van de federatie Saint Kitts and Nevis. Het hoogste punt is de Mount 
Liamuiga (1156m) in het noordwesten, een slapende vulkaan die vroeger Mount 
Misery heette. Watersportbasis gesloten. 
 
DAG 5 DINSDAG 20 NOVEMBER 2012: VIRGIN GORDA 
Dit eiland, dat op het eerste gezicht een eenzame plek lijkt te zijn, is terecht trots op 
een heel speciaal geologisch verschijnsel: grote granieten rotsen werden in de loop 
der jaren door erosie uitgehold, waardoor natuurlijke smaragdgroene zwembaden 
ontstonden, omringd door stranden van fijn wit zand. Waterpret. Strand en diverse 
watersporten. Picknick met langoesten. 
 
DAG 6 WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012: SAINT-BARTHÉLEMY 
Op dit bergachtige eiland is luxe alomtegenwoordig. In een prachtige ongerepte 
omgeving geniet de elite-toerist in alle rust en anonimiteit van maar liefst 17 
verschillende stranden. Waterpret. Diverse watersporten. 
 
DAG 7 DONDERDAG 22 NOVEMBER 2012: DESHAIES 
Deshaies, gelegen op het weelderigste eiland van Guadeloupe (dat door zijn 
typische vorm ook het vlindereiland genoemd wordt), verleidt u met haar o zo 
charmante creoolse traagheid. De tijd kabbelt voort in dit vissersdorpje  temidden 
de groene Antilliaanse heuvels. Waterpret. Strand en diverse watersporten. 
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DAG 8 VRIJDAG 23 NOVEMBER 2012: POINT-À-PITRE – PARIJS ORLY 
Kruiden, bloemen, exotische vissoorten, fruit, dat alles en nog veel meer vindt u op 
de geurigste en kleurigste markt van de Antillen, waar u slentert tussen kraampjes 
die de meest verleidelijke exotische producten aanbieden. Alle zintuigen staan op 
scherp en nemen zoveel mogelijk op van dit onvergetelijke eiland en zijn unieke 
creoolse sfeer. Ontscheping na de lunch en transfer naar de luchthaven voor de 
vlucht naar Parijs Orly. Maaltijd- en drankservice aan boord volgens het aanbod van 
de luchtvaartmaatschappij. Overnachting aan boord. 
 
DAG 9 ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012: PARIJS ORLY – BRUSSEL 
's Ochtends aankomst in Parijs Orly. Daarna transfer per bus naar de luchthaven van 
Brussel. Kort na de middag aankomst in Brussel.  
 
 
 
Medisch programma gekend vanaf 15 maart 2012. 
 
Omwille van operationele redenen, kan het vaarschema gewijzigd worden. 
 
 
Prijs : 
Standaard kajuit dek B:  € 3440.00 per persoon 
Standaard kajuit dek C:  € 3590.00 per persoon 
Standaard kajuit dek D:  € 3740.00 per persoon 
Deluxe kajuit dek F (5):  € 4690.00 per persoon 
Suite dek D (10):   € 5230.00 per persoon 
Toeslag single kajuit dek B: € 1990.00 per persoon 
Toeslag vluchten Air France: €     40.00 per persoon 
Fuel protection programm: €     48.00 per persoon 
 
Annulatieverzekering:  5% van de reissom + € 3.00 poliskost 
Bijstandsverzekering:  € 6.00 per persoon per dag + € 3.00 poliskost 



 

 

PROGRAMMA - PROGRAMME 
Derde Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium 

Troisième Symposium Général de Médecine et Pharmacie 
16/11/2012 - 24/11/2012 

 
VRIJDAG – VENDREDI 16/11/2012 

19.00h :  Opening seminarie / Ouverture du séminaire 

 Mr Luc Coene, Congres Manager 
 
ZATERDAG – SAMEDI  17/11/2012 Rubriek 6 - Rubrique 6  (ethiek en economie - éthique et économie) 

17.30h-19.00h :   Aspects éthiques et économiques de la substitution par le pharmacien : que dit la législation ?  
 Ethische en economische aspecten van substitutie door de apotheker : wat zegt de huidige wetgeving? 

 Prof. Jean-Michel Dogné 
 Pharmacologue, Namur – Farmacoloog, Namen 
 
19.00h-20.30h : Aspects socio-économiques du football. 
 Socio-economische aspecten van voetbalsport 

  Dr. Michel D’Hooghe 
Président de la Commission Médicale de la FIFA et de l’UEFA, Membre du Comité Exécutif de la FIFA 
Voorzitter Medische Commissie  van de FIFA en de UEFA, Lid Uitvoerend Comité van de FIFA 

  
ZONDAG – DIMANCHE 18/11/2012 

17.30h-19.00h : “Natural history” van de niet-geopereerde achterste kruisband ? 
    Le ligament croisé posterieur non-opéré : quel est l’histoire naturelle ? 

 Dr. José Huylebroek 
 Orthopedische Chirurgie - Sporttraumatologie,  Kliniek Park Leopold, President EFOST 2007-2010, 
 Lid van de raad van bestuur van RSCA 
 Chirurgie Orthopédique - Traumatologie du sport, Clinique Parc Leopold, Président EFOST 2007-2010,  
 Membre du conseil d’administration RSCA 
 
19.00h-20.30h : De huisarts en het dopingvraagstuk.  
 Le médecin généraliste face au dopage.  

 Dr. Jean-Pierre Castiaux 
 Sportarts, Voorzitter van de « société francophone de médecine et des sciences du sport » 
 Médecin du sport, Président de la « société francophone de médecine et des sciences du sport »  
 
MAANDAG – LUNDI 19/11/2012 

17.30h- 19.00h : La consultation des sportifs du lundi-matin chez le médecin généraliste. 
 De consultatie van sportlui bij de huisarts op een maandagochtend. 

 Dr. Jean-Pierre Castiaux 
 Médecin du sport, Président de la « société francophone de médecine et des sciences du sport »  
 Sportarts, Voorzitter van de « société francophone de médecine et des sciences du sport » 
 
19.00h-20.30h : L’utilisation d’accéléromètres électroniques (= capteurs d’activité physique) dans la revalidation des patients 

cardiaques : nouveaux points de vue. 
 Het gebruik van elektronische beweegmeters bij de revalidatie van cardiale patiënten: nieuwe inzichten.  

 Dr. Michaël Rosseel 
 Cardiologue Interventionnel et Chef de Service “Cathlab ASZ”,  
 Président du conseil médical de Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst-Geraardsbergen-Wetteren). 
 Interventioneel Cardioloog en Diensthoofd “Cathlab ASZ”,  
 Voorzitter medische raad van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis  (Aalst-Geraardsbergen-Wetteren). 
  
 
DINSDAG – MARDI 20/11/2012 

17.30h-19.00h :  Gezondheid “anno 2012” : Hoe wordt men 100 jaar ?  
 Santé “anno 2012” : Comment devenir centenaire ?  

  Dr. Michaël Rosseel 
 Interventioneel Cardioloog en Diensthoofd “Cathlab ASZ”,  
 Voorzitter medische raad van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis  (Aalst-Geraardsbergen-Wetteren). 
 Cardiologue Interventionnel et Chef de Service “Cathlab ASZ”,  
 Président du conseil médical de Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst-Geraardsbergen-Wetteren). 



 

 

 
19.00h-20.30h : Epidemiologie en nieuwe behandelingstrends van de voorste kruisband. 
 Epidemiologie et nouvelles tendances dans le traitement de la déchirure du ligament croisé anterieur.  

 Dr. José Huylebroek 
 Orthopedische Chirurgie - Sporttraumatologie,  Kliniek Park Leopold, President EFOST 2007-2010, 
 Lid van de raad van bestuur van RSCA 
 Chirurgie Orthopédique - Traumatologie du sport, Clinique Parc Leopold, Président EFOST 2007-2010,  
 Membre du conseil d’administration RSCA 
 
WOENSDAG – MERCREDI 21/11/2012 
 
17.30h-19.00h : Problèmes médicaux  dans le football. 
 Medische problemen in  de voetbalsport. 

 Dr. Michel D’Hooghe 
Président de la Commission Médicale de la FIFA et de l’UEFA, Membre du Comité Exécutif de la FIFA 
Voorzitter Medische Commissie  van de FIFA en de UEFA, Lid Uitvoerend Comité van de FIFA 

  
19.00h-20.30h :   Quels thérapies médicales restent encore à la disposition des professionnels  
 de la santé dans le traitement du surpoids et de l’obésité ? 
 Over welke medische behandelingen kunnen de gezondheidsprofessionals  
 nog beschikken voor de behandeling van overgewicht en obesitas ? 

 Prof. Jean-Michel Dogné 
 Pharmacologue, Namur – Farmacoloog, Namen 
  
DONDERDAG – JEUDI 22/11/2012 

17.30h-19.00h : Bariatrische heelkunde: State of the Art – De kwaliteit van bariatrische heelkunde: België aan de top 
 La chirurgie bariatrique : State of the Art – La qualité de la chirurgie bariatrique : La Belgique au top 

Dr. Bruno Dillemans 
Diensthoofd afdeling algemene digestieve, vaat- en kinderheelkunde van AZ Sint-Jan Brugge en van het 
Centrum voor Obesitas Chirurgie, Voorzitter van de “Belgian Section of Obesity and Metabolic Surgery”. 
Chef de service du département chirurgie digestive, vasculaire et pédiatrique de l’AZ Sint-Jan Brugge et du 
Centre de Chirurgie bariatrique, Président du “Belgian Section of Obesity and Metabolic Surgery”. 

 
19.00h-20.30h :  “Fitness als Medicijn” bij overgewicht, obesitas  bij obesitaschirurgie (voor en na) : praktijkervaring met een 

ambulant beweegprogramma bij 5 obese patiënten gedurende 12 maanden. 
 “Fitness sur Ordonnance” dans le surpoids, l’obésité et la chirurgie de l’obésité (avant et après) : expérience 

pratique avec un programme de remise en forme chez 5 patients obèses pendant 12 mois. 

Mr. Yves Devos 
Bewegingsdeskundige en auteur van het boek  "Fitness als Medicijn" 
Spécialiste du mouvement et auteur du livre "Fitness sur ordonnance" 

 
ACCREDITERING IS AANGEVRAAGD - ACCREDITATION DEMANDEE 

 
 
Symposium georganiseerd door Frank Devos Reizen in samenwerking met Luc Coene en met “Fitness Als Medicijn”  
Symposium organisé par Voyages Frank Devos en collaboration avec Luc Coene et “Fitness Sur Ordonnance” 
 
Artsen die nu reeds het concept “Fitness Als Medicijn” willen ontdekken, kunnen aansluiten bij het snelgroeiend netwerk. Bij 
aansluiting ontvangt u een gratis exemplaar van het boek “Fitness Als Medicijn” van Yves Devos (waarde 20 euro). 
www.fitnessalsmedicijn.be/page/83/Toetreden_tot_Fitness_als_medicijn_Dat_kan/ 
 
Les médecins qui souhaiteraient déjà découvrir maintenant le concept “Fitness Sur Ordonnance”, peuvent adhérer au réseau qui croît 
de manière importante.  Après adhésion vous recevrez gratuitement le livre de Yves Devos (valeur 20 euro) : “Fitness Sur 
Ordonnance”. 
www.fitnessalsmedicijn.be/page/106/Adherer_a/ 
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