Een organisatie van :

Veerkracht, weerbaarheid, incasseringsvermogen,…
Er zijn meerdere vertalingen van het Engelse
‘Resilience’.
Voor palliatieve patiënten en hun omgeving lijkt hun
situatie er één van tegenspoed. De toenemende
afhankelijkheid, de beslissingen die eventueel
moeten genomen worden, het naderende afscheid
maken deze levensfase zwaar en moeilijk. Toch
slagen patiënten en families er vaak in om ‘staande
te blijven’, zelfs te groeien in deze fase.

Dit congres werd mogelijk gemaakt dankzij
de steun van :

9de Vlaams Congres
Palliatieve Zorg
VEERKRACHT
donderdag 13 september 2012
13u30 tot 19u00

Allen die hen omringen, kunnen deze kracht of
vaardigheid ontdekken, erkennen en stimuleren. Dit
helpt in de zorg, dit helpt een patiënt en een familie,
dit helpt voor hun rouw nadien. Want ook hier is
veerkracht een belangrijke capaciteit. Het verlies
van een dierbare stelt de nabestaanden zwaar op
de proef. Toch slagen de meeste rouwenden er
uiteindelijk in de draad van het leven terug op te
nemen.
In palliatieve zorg is zorg voor de zorgende al
langer een belangrijk aandachtspunt. De herhaalde
confrontatie met sterven, met verdriet, met onmacht
en met soms onoplosbare vragen, drukt op onze
innerlijke veer. Nochtans willen we er opnieuw staan
voor de volgende patiënten en hun omgeving. Wat
kan ons hierbij helpen?

DOELGROEP
Verpleeg- en zorgkundigen, paramedische
disciplines, artsen, vrijwilligers, …
Iedereen die dagdagelijks de zorg opneemt voor
palliatieve patiënten in de thuiszorg, ziekenhuizen,
woonzorgcentra, palliatieve eenheden en dagcentra
is welkom.

UZ Gasthuisberg
Centraal Auditorium
Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49
3000 Leuven

Programma

Gastsprekers					
							
							

12u30 Welkom met koffie

-

13u30 Opening van het congres
		 Prof. dr. Johan Menten

				
-- Marc Waer, rector KU Leuven.				

13u40 Inleiding
		
Prof. dr. Marc Waer

-- Inspinazie, improvisatietheater op maat.		
		
-- Chantal Van Audenhove, psycholoog, buitengewoon

13u55 Wat is veerkracht?
		 Inspinazie

Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie,
coördinator palliatieve zorg UZ Leuven.

hoogleraar KU Leuven, directeur van LUCAS en 		
promotor-coördinator van het Steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.			

14u15 Veerkracht: kan het begrip ‘herstel’ hiervoor
		
inspiratie bieden?
		 Prof. dr. Chantal Van Audenhove

-- Walter Rombouts, klinisch psycholoog algemene

14u40 Gespannen veer of relaxte kracht: wat 		
		
maakt het verschil in de concrete zorg?
		
Walter Rombouts

-- An Hooghe, klinisch psycholoog, relatie- en

15u10 Pauze
15u40 Rouw en veerkracht: het belang voor 		
		
palliatieve zorg.
		
An Hooghe

medische oncologie en palliatief support team 		
UZ Leuven, opleider in Perspectief te Holsbeek.		

gezinstherapeute, verbonden aan Context, Centrum
voor relatie-, gezins- en sekstherapie UZ Leuven.

			
-- Marc Buelens, doctor in de arbeidspsychologie 		
hoogleraar-partner bij de Vlerick Leuven Gent 		
Management School.			
		

		
-- Let Dillen, research-coördinator van de 			

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.		

16u20 Veerkracht: ook een taak van het team, de
		
leidinggevenden en de organisatie.
Prof. dr. Marc Buelens
17u00 Broodjesmaaltijd
18u00 Studies voor het werkveld.
		 Let Dillen
18u45 Afsluiting
Paul Vanden Berghe

							
-- Paul Vanden Berghe, directeur van de 		

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
.
							

Praktisch
Inschrijven
via de website van de federatie: www.palliatief.be
via de website van Panal: www.panal.be
of via mail: vragen@panal.be met vermelding van naam,
functie, instelling, adres, e-mailadres, telefoon.
Deelname aan het congres kost € 40,00 per persoon bij
inschrijving vóór 30 juni 2012.
Bij inschrijving na deze datum betaalt u € 50,00.
Uiterste inschrijvingsdatum: 25 augustus 2012.
Na verwerking van uw gegevens, wordt een
bevestigingsbrief met het verzoek tot betalen verzonden.
Na betaling ontvangt u een toegangscode.
Men kan enkel aan het congres deelnemen op vertoon van
deze toegangscode.
Locatie
UZ Gasthuisberg
Centraal Auditorium Onderwijs en Navorsing 2
Herestraat 49 - 3000 Leuven
Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien.
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Bereikbaarheid en parking
De deelnemers worden aangemoedigd maximaal gebruik
te maken van het openbaar vervoer, aangezien de
parkeergelegenheid beperkt is.
Openbaar vervoer
Vanuit het station van Leuven vertrekken frequent bussen
naar UZ Gasthuisberg (reistijd 15’):
buslijnen 3 (stopt aan Onderwijs en Navorsing) - 307 - 316
- 317 - 333 - 334 - 335 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 380.
Lijnbus 600 rijdt rechtsreeks van het station naar UZ
Gasthuisberg (reistijd 8’).
Vanaf de bushalte Gasthuisberg is de weg aangeduid.
							
Parking
Op parking villa is beperkte parkeermogelijkheid.
Parkeren kan ook in de bezoekersparking van UZ Leuven
(betalend).
Wegbeschrijving
www.uzleuven.be/gasthuisberg
www.uzleuven.be/wegenwerken

