Met de titel 'Bezorgd om breekbaarheid' wil deze jubileumeditie van het Vlaams Congres Palliatieve
Zorg aandacht besteden aan de fragiele oudere. Deze patiënten worden binnen de palliatieve zorg
wel eens vergeten, wellicht omdat ze niet lijden aan een duidelijke en eenduidige pathologie zoals
kanker, multiple sclerose of terminaal longlijden.
In een eerste uiteenzetting zal het begrip breekbaarheid (Eng. 'frailty') verduidelijkt worden. Hoe
dienen we dit begrip te omschrijven? Wat is het verschil met normale veroudering? Is dit concept
bruikbaar in de palliatieve zorg? Kan het gemeten worden? Zijn er meetinstrumenten die bruikbaar
zijn voor hulpverleners in de palliatieve zorg? Zijn er nog andere concrete aanknopingspunten voor
de patiëntenzorg? In een tweede presentatie wordt de vertaalslag naar de palliatieve zorg praktijk
gemaakt aan de hand van een aantal concrete casussen. Tot slot wordt er dieper ingegaan op het
gegeven dat breekbaarheid geen louter lichamelijk gegeven is. Breekbaarheid heeft ook mentale,
emotionele, existentiële en spirituele dimensies.

voor wie
Verpleegkundigen, artsen, verzorgenden, zorgkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,
moreel consulenten, pastores ... Iedereen is welkom.

waar en wanneer
Dinsdag 1 oktober 2013 van 13.30 tot 19.00 uur in het Concertgebouw Brugge, 't Zand 34, 8000
Brugge.
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Programma
12.30 uur

Ontvangst met koffie

13.30 uur

Verwelkoming door gedeputeerde Myriam Vanlerberghe

13.40 uur

Intermezzo

13.45 uur

Opening van het congres door Prof. Dr. Johan Menten

13.55 uur

'Frailty': Bruikbaar kader in de palliatieve zorg? door Prof. Dr. Jan De Lepeleire

14.45 uur

Intermezzo

14.50 uur

Kwetsbaar naar het levenseinde: ervaringen uit de praktijk door Dr. Jo Lisaerde en
Maartje Wils

15.40 uur

Pauze

16.10 uur

Intermezzo

16.15 uur

Het broze ego bij ziekte en sterven door Alexander Verstaen, PhD

17.00 uur

Broodjesmaaltijd

18.00 uur

Nieuws van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen door Dr. Gert Huysmans

18.10 uur

Onderzoeksresultaten voor het werkveld door Let Dillen, PhD

18.55 uur

Afsluiting van het congres door Prof. Dr. Johan Menten

inschrijven
Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.
Deelname aan het congres kost 40 euro per persoon bij inschrijving vóór 1 augustus 2013. Bij
inschrijving na deze datum betaalt u 50 euro. Na verwerking van uw gegevens wordt een
bevestigingsbrief verzonden met het verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt u een
toegangscode. Men kan enkel aan het congres deelnemen op vertoon van deze toegangscode.
Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien.
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

bereikbaarheid
De deelnemers worden aangemoedigd maximaal gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Brugge is goed bereikbaar per trein en het concertgebouw ligt op 10 minuten wandelen van het
station. Komt u met de wagen, dan kan u vlakbij parkeren. De routebeschrijving vindt u hier.

Met de financiële steun van
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