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Vlaams Congres Palliatieve Zorg

De laatste pijn voorbij
dinsdag 26 september 2017 - 13u00 tot 18u30 – Capitole Gent
Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke
pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een
samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken… Cicely Saunders
bedacht er de term ‘Total Pain’ voor. Pijn moet tijdig herkend en kundig behandeld worden, wat van de
hulpverlener professionele kennis en vaardigheden vereist. Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als
zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij
deze complexe opdracht te ondersteunen, brengt het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg hierover de
laatste stand van zaken en nieuwe inzichten.

Programma
12u00

Deuren open - onthaal met koffie en versnapering

13u00

Opening van het congres - dr. Gert Huysmans

13u10

Pijn is niet hetzelfde als lijden - prof. Ignaas Devisch

13u40

Als je alleen maar een hamer hebt, lijkt alles een nagel. Fysieke aspecten van pijn: diagnose
en behandeling - prof. dr. Johan Menten

14u10

Muzikaal intermezzo - Amongster

14u20

Onderbehandelde pijn en on(h)erkende pijn bij ouderen - dr. Anja Velghe

14u50

Uitgeprocedeerd in pijn - Pierre Mertens

15u20

Muzikaal intermezzo - Amongster

15u30

High tea

16u40

De pijn van het (bijna niet meer) zijn - Alexander Verstaen

17u10

Studies voor het werkveld – Jessica Fraeyman

18u20

Afsluiting - prof. dr. Johan Menten

18u30

Einde

Een organisatie van:

Gastsprekers
- Ignaas Devisch, filosoof, professor medische filosofie en ethiek, UGent en Arteveldehogeschool
- Jessica Fraeyman PhD, researchcoördinator Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Gert Huysmans, huisarts, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven
- Pierre Mertens, kunstenaar, psychotherapeut en directeur Child-Help International
- Anja Velghe, geriater UZ Gent
- Alexander Verstaen, psycholoog en psychotherapeut, Perennis – Centrum voor Groei in Leven en Sterven

Locatie
Capitole Gent - Graaf Van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent

Doelgroep
Verpleeg- en zorgkundigen, paramedische disciplines, artsen, pastores en vrijzinnig humanistische consulenten,
instellingsverantwoordelijken, vrijwilligers, … al wie betrokken is bij palliatieve zorg.

Inschrijven
Inschrijven kan enkel via de inschrijvingspagina: KLIK HIER. Het inschrijvingsformulier is ook terug te vinden op de
website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: www.palliatief.be.
Deelname aan het congres kost € 50,00 per persoon bij inschrijving vóór 30 juni 2017.
Bij inschrijving na deze datum betaalt u € 60,00. Uiterste inschrijvingsdatum: 12 september 2017.
Na verwerking van uw gegevens, wordt een bevestigingsmail met het verzoek tot betalen verzonden. Na betaling ontvangt
u een toegangscode. Men kan enkel aan het congres deelnemen op vertoon van deze toegangscode (die u dus moet
downloaden en printen). Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien. Accreditering (in rubriek 6) voor artsen is
aangevraagd.

Bereikbaarheid en parking
De deelnemers worden aangemoedigd gebruik te maken van het openbaar vervoer, er is parkeergelegenheid in de
nabijgelegen Interparking Zuid.
Openbaar vervoer
Capitole Gent ligt naast het Woodrow Wilsonplein, waar ook de grote halte Gent Zuid van De Lijn is gesitueerd. Heel wat
trams en bussen stoppen voor de deur van het theater! De exacte uurregelingen en informatie vind je op www.delijn.be.
Wegbeschrijving
www.capitole-gent.be/nl/mobiliteit

Dit congres werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

