UITNODIGING
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13 Vlaams Congres Palliatieve Zorg

“KOSTBARE TIJD”
Dinsdag 20 september 2016
13u00 tot 18u30

Tijd is kostbaar, één van de vele spreekwoorden over tijd. Net zoals: tijd brengt raad. Tijd
is geld. De tijd vliegt. De tijd zal het leren. Tijd heelt alle wonden.
In palliatieve zorg is tijd steeds een belangrijke factor. Denk maar aan de patiënt die wil
weten hoeveel tijd hij nog heeft. Dat er te weinig tijd is voor alle plannen die werden
gemaakt. Dat het allemaal te snel gaat. Of de familie die vindt dat het in de terminale fase
te traag gaat. Hoe kostbaar is tijd, in de beleving van de patiënt en zijn familie?
Hoe kostbaar is tijd daarnaast in onze snelle hedendaagse maatschappij? Welke betekenis
heeft tijd in onze samenleving? Is er tijd om stil te staan, om zorg te bieden op het tempo
van de patiënt - in relatie met zijn omgeving? Of vliegt de tijd soms te snel aan ons
voorbij, aan hetzelfde tempo als de patiënt de tijd door de vingers ziet glippen? We nemen
graag de tijd om hier uitgebreid bij stil te staan.

Programma
12u00

Welkom met koffie

13u00

Opening van het congres - prof. dr. Johan Menten

13u00

Welkom – prof. Marc Decramer

13u10

Chronos en Kaïros - Joke Hermsen

13u50

The way to heaven, a heavy way? - Walter Rombouts

14u30

Muzikaal intermezzo - Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal)

14u40

Koffiepauze

15u10

De tijd nijpt: een zorg? Getuigenissen - dr. Johan Coppens

15u30

De tijd van de hulpverlener: pleidooi voor kleine luiheid - Linus Vanlaere

16u10

Muzikaal intermezzo - Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal)

16u20

Broodjesmaaltijd

17u00

Studies voor het werkveld: o.a. PICT – dr. Gert Huysmans

18u00

Slotwoord - prof. Rik Torfs

18u20

Afsluiting - prof. dr. Johan Menten

18u30

Einde

Een organisatie van:

Gastsprekers
- Wannes Cappelle, zanger, muzikant, acteur
- Johan Coppens, huisarts en equipearts van Panal
- Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
- Joke Hermsen, filosoof en schrijfster
- Gert Huysmans, huisarts, voorzitter van de Federatie palliatieve zorg Vlaanderen
- Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven
- Walter Rombouts, klinisch psycholoog, palliatief support team UZ Leuven, opleider in Perspectief (Holsbeek)
- Rik Torfs, doctor in het Kerkelijk Recht en rector van de KU Leuven
- Linus Vanlaere, doctor in de theologie, zorgethicus voor RHIZO, sTimul (zorg-ethisch lab) en de
woonzorggroep GVO

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

Doelgroep
Verpleeg- en zorgkundigen, paramedische disciplines, artsen, pastors en lekenconsulenten, vrijwilligers, …
kortom allen betrokkenen bij palliatieve zorg.

Inschrijven
Inschrijven kan bij voorkeur via de website van Panal: www.panal.be of via e-mail: vragen@panal.be met
vermelding van naam, functie, instelling, adres, e-mailadres en telefoon.
Deelname aan het congres kost € 50,00 per persoon bij inschrijving vóór 30 juni 2016.
Bij inschrijving na deze datum betaalt u € 60,00. Uiterste inschrijvingsdatum: 7 september 2016.
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 printen).
Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien. Accreditering (in rubriek 6) voor artsen is aangevraagd.

Bereikbaarheid en parking
De deelnemers worden aangemoedigd
parkeergelegenheid beperkt is.
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Openbaar vervoer
Vanuit het station van Leuven vertrekken regelmatig bussen naar UZ Gasthuisberg:
lijnbus 600 en 601 rijden rechtsreeks van het station naar UZ Gasthuisberg (reistijd 8’).
Andere bussen: 3 (stopt aan Onderwijs en Navorsing) - 316 - 317 - 333 - 334 - 335 - 370 - 371 - 372 - 373 374 - 380 (reistijd 15’).
Vanaf de bushalte Gasthuisberg is de weg aangeduid.
Parking
Parkeren kan op de bezoekersparking van UZ Leuven (betalend).
Wegbeschrijving
www.uzleuven.be/gasthuisberg
www.uzleuven.be/wegenwerken

Dit congres werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

de

