STUDIEDAG VOOR ARTSEN
zaterdag 27 februari 2016

“LEVENSEINDEZORG OP MAAT :
Opdracht en uitdaging voor de arts”
Vormingsprogramma rond vroegtijdige zorgplanning
i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Domus Medica
Uit onderzoek (KCE) dat peilde bij 900 artsen bleek dat er m.b.t. vroegtijdige zorgplanning
(VZP) of levenseindezorg nog werk aan de winkel is. De Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen zette samen met Domus Medica dit programma van basisvorming op, dat
sensibiliserend opgevat is en mikt op een grote groep deelnemende artsen.
Volgende items komen in deze vorming aan bod :
o
Betekenis van levenseindezorg in de praktijk van de arts; voor wie is VZP bedoeld?
Wat is VZP?
o
Het wettelijk kader; begrippenkader (met o.a. verduidelijking van palliatieve sedatie
en euthanasie)
o
Hoe spreken over VZP? De meerwaarde van een VZP-traject ook voor de arts.

PROGRAMMA
9.30 u :

Verwelkoming en inleiding
Dr. Gert Huysmans, voorzitter federatie palliatieve zorg Vlaanderen

9.40 u :

Wat is en voor wie is vroegtijdige zorgplanning?
Dr. Anne Beyen, geriater, Heilig Hart ziekenhuis Tienen

10.20 u :

Wettelijk kader
Prof. Herman Nys, hoogleraar medisch recht KU Leuven

10.50 u

Pauze

11.20 u

Begrippenkader en communicatie
Dr. Lucas Ceulemans, equipearts palliatief netwerk Mechelen

12.00 u

Afsluiting + vragenronde
Dr. Gert Huysmans, voorzitter federatie palliatieve zorg Vlaanderen

12.30 u

Afsluitende broodjesmaaltijd

PRAKTISCH

Datum :

zaterdag 27 februari 2016

Duur :

09.30 u – 12.30u

Locatie:

Thomas More Hogeschool, Campus Blairon, Turnhout

Deelnameprijs : 35 Euro te storten op rekening BE30 7895 8640 3111

Inschrijven voor 20 februari 2016 via :
Website : http://www.pnat.be/inschrijving (aanbevolen optie)
Mail naar : pnat@pnat.be
Telefonisch inschrijven : 014 43 54 22
Graag steeds doorgeven of u wel of niet deelneemt aan de afsluitende
broodjesmaaltijd

Accreditering Ethiek en Economie aangevraagd
MEER INFO?
PNAT vzw – Stationstraat 60-62 – 2300 Turnhout
014 43 54 22 – guy.hannes@pnat.be

