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Praten en stil worden
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p 23 september wâs op het 11d' Vlaams Congres Palliatieve Zorg een volledige sessie gewijd
aan rouwzorg. Stuk voor stuk relevante en sfeervolle lezingen, rvaarbii het gehoor heel stil
werd. Medi-Sfeer biedt u een verslag van twee van deze lezingen. Als smaakmaker delen
rve hieronder met u enkele citaten van trvee andere sprekers. Eloquentie laat zích niet altiid in het
geschreven woord vatten...

"Als we op het consult een rouwende onder onze hoede nemen,
raken de persoon in ons en de zorgverlener elkaar. Ve zijn
allemaal rouwenden, we lijden allemaal zo nu en dan verlies.
Daarom herkennen rve onszelf in de rouwende die voor ons
zit. Op het vlak varì

rouv nemen we onze eigen ervaring mee

naar het werk, en omgekeerd. Vandaar mijn vraag: rouwzorg'
is dat gif of gift? Is hulpverlening aan een rourvende toxísch en
bedreigend? Of omgekeerd: haalt men er iets uit om persoonlijk
en professíoneel te groeien? [...] Rouwzorg is present zijn.Dat
is de basis. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Als je
echt present bent, dan dringt de beleving van de andere in je
binnen. Daarom heb ik een uitspraak van Nietszche aangevuld:
'Om zichzelf te ziin is het nodig om afstand te nemen van de
drvang van het ideaal... om nabij te zijnl' Ons ideaal in de
rouwzorg is fantastisch en maatschappijveranderend. Maar we
moeten oppassen voor het dwangmatige ðat daar soms in zit.
En voor de kostprijs die we daar als zorgverlener voor betalen.
Het is belangrijk dat een rouwende al zijn emoties op jou als
zorgverlener kan projecteren zonder dat je daardoor overspoeld

b

ofweggespoeld raakt.
aan goede zorg."
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zorgverleners is inherent

"steeds meer mensen zlin in-betueen Hun ouders zijn uit een
ver land gekomen, maar zri zlinhier geboren' Dat confronteert
ons met totaal andere waarden en normen rond leven en
dood. \Wat wij gewoon zijn te bespreken of te doen, vinden
personen met een andere culturele achtergrond niet gervoon'
En omgekeerd. Ik rvas laatstleden in het Stedelijk Museum
Amsterdam op een indrukwekkende expositie van het werk van
Marlène Dumas, een Afrikaanse portretschilderes. Op één van
de schilderijen stond een vrouw met blote borsten' Men vertelde

Marinus van den Betg,
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mij dat ze de rveduwe rvas van de eerste president van Congo,
díe werd vermoord. Nadat ze haar man pas verloren had, liep
ze met blote borsten op straat - dat is een manier van rouwen.
[...] Toen een aantal jaren geleden een vliegtuig in Amsterdam
op een appartementsgebouw neerstortte' waren veel Afrikaanse
gezinnen getroffen. Afrikanen liepen dansend door de stad. De
Volkskrant sch¡eef: \ìíat is dit nou? Die mensen dansen! Maar
ze dansten niet zomaar, ze rouwden'"
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zo persoonliiL als
een vingerafdruk
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lritischeblik te kijken

gaat ervan

uit dat he

versele en voorspelbare fasen afwikkelt'

4

ziin als het

naar onze opvattingen over het rouw¡lroces.

gewone doen en kan zelfs disfunctioneren. Maat, zo
heeft men ons bijgebracht, uiteindelijk ebt dit weg en treedt

uit zijn

ns uni-

herstel op.

"Heel wat onderzoek nuânceert deze visie", zegt Let Díllen
(PhD Psychologische tWetenschappen, UZ Gent). "Onderzoekers hebben tijdens een jarenlange follow-up gekeken naar de

Het zegt ons ook dat

bij rouw onvermijdelijk en noodzakeliik zijn'
Dat de rouwende de overledene uiteindelijk loslaat. En dat dit
overeenstemt met het eindpunt van het rouu/proces' rvaarbij
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herstel opireedt.

ove¡levenden van koppels waarbinnen één partner overleden
was. Het profiel waarbij de typische ingrediënten van de rouw

tNormalet rouw bestaat niet

zich aanvankelijk zeer intens uitten, maar uiteindelijk verdwenen, kwam maar in een minderheid van de gevallen voor.Zo't
15 tot)5%o. Net zo goed doorliepen sommige rouwenden een
pad waarbii weinig stress of disfunctioneren optrad' Daarnaast
waren er ook mensen met een uitgesproken rouwgedrag, dat

Klassieke theorieën delen het rouu/proces op in viif fasen,
met narie ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en
aanvaarding;=-Eeo. rouwende gaat door perioden van hevig
verdriet, met huilen en boosheid, schaamte en schuld. Hij is
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jarenlang in alle heftigheid aanrvezig bleef. Er is dus niet zomaar
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één traject: 'normale' rourv bestaat niet.

\lat

rve vroeger als de

standaard beschourvden, is zelfs maar bij een kleine groep van

De individualiteit van het rourvproces verklaart waarom
rnen

roulen'niet eenvoudig

'sa-

is. Families geven het vaak âân: rve

apart traject kunnen tekenen. Het rourvproces is individueel,

moeten hier samen door. "In ieder rourvproces zit een onmededeelzaam element", aldus Let Di-llen. "\ù7e moeten families

zoals een vingerafdruk. "

duidelijk maken dat ieder zijn eigen stijl heeft." Zo bliikt ook

Voor de rouwzorg betekent dit dat men voorzichtig moet zijn
met het toepâssen van protocollen en aanbevelingen. Op vragen

uit een getuigenis:
"\X/e zijn alle vier zussen lvan een vader die overleden is]. Heel

toepassing.

Bij nader inzien zouden we voor ieder van ons

een

kan men beter

verschillende mensen. \X/e hebben allemaal onze eigen geschie-

niet reageren vanuit een eigen reflectiekader. Meer zelfs, men

denis met mijn vader. Als rve het over hem hebben, n.rerk ik

moet voor ogen houden dat niet iedere rourvende hulp nodig

vanuit het multifactoriële karakter van het rourvproces. Rourv

dat er een impliciete behoefte is om van dezelfde dingen ook
hetzelfde te vinden. Maar rvat mijn vader voor nrij betekent,
past bijvoorbeeld niet bij de bespiegelende s'oorden van mijn

is de resultante van een brede reeks variabelen: rvie de rourven-

oudste zus. Ieder mist iemand anders, ook al rvas dat dezelfde

de is, rvelke relatie hij heeft/had tnet de overledene, hoe hij

persoon. "

van de rourvende

-

is het normaal rvat

ik voel?

-

heeft. Deze individuele verschiÌlen kunnen rvorden verklâârd

in het leven staât en rvat hij al dan niet in zijn omgeving kan
uiten. Men komt aldus tot het besef dat de begeleiding van een

Schommelen tussen verdriet en hoop

rourvende niet alleen rekening houdt met de persoon zelf , maat

In het rijtje van betrvistbare inzichten staat niet alleen de per-

ook met de omgeving rvaarin hij leeft.

ceptie dât het rourvproces volgens een vast patroon verloopt,
maar ook het idee dat de rourvende negatieve emoties moet er-

vâren en uiten. Je hoort vaak zeggen: "Hij heeft nog geen traan
gelaten. Is dat normaal? Moet hij nâar een the rapeut? " Of: "Hij

vermijdt het overlijden onder ogen te zien.

I{ii

zal later zijn

klop krijgen." En: "Hij lacht zelfs op de begrafenis. Dat is echt

" Dit brengt ons terug bij het persoonlijke
karakter van rouw: zoals hogel aangegeven, doorlopen sommige mensen een rouwproces met rveinig intense gevoelens

rvel verontrustend...

van ve¡driet en stress. Ze bervandelen het veerkrachtige pad.
Vroeger rverden ze beschous'd als vermijders en ontkenners,
zodat ze heel snel naar een therapeut rverden doorvenvezen.
Intussen veten rve beter. Bij mensen die van meet af aan rveinig
negatieve emoties vertonen, komt er meestal geen dramatische

opflakkering van de rourv daarna. Integendeel, vooral personen
die onmiddellij k heftige rourvgevoelens hebben, ziin kandidaat
om tijdens de paar jaren die op het verlies volgen, nog diep in
hun rourvproces te blijven zitten. lù/e moeten af van het beeld
dat alleen rourvenden met negatieve emoties op de goede rveg

zijn. Van de mensen die rveinig negatieve emoties vertonen,
moet slechts een minderheid in therapie gaan. De anderen redden het prima.

Lachen op de begrafenis van een dierbare is niet onrustvekkend. Vrolijke buien sluiten trouwens niet uit dat de persoon
zo nu en dan door momenten van verdriet kan gaan. Normale rourv betekent dat de rourvende tussen de trvee registers

schommelt. Let Dillen vergelijkt dit duale rouwproces met
het besturen van een roeibootje. "Als men altijd met dezelfde
roeispaan roeit, aan één kant van de boot, draait men cirkelties.

LET DILLEN
(PhD Psychologische Wetenschap peî, UZ Gent)

:

"Het rouwproces
is individueel , zoals

een vingenafdruk."

1r OKTOBER2014

DOSSIERROU\í

dan durven vermijden, opnieurv in het leven durven staan' dur-

in
men immers nooit neer dezelfde. Rourv en verlies lvorden
Toch
krentenbrood'
in
een
de persoon gebakken zoals kl'enten
evolueert ve¡lies met de tiid. Zoals iemand meedeelt: "Ook in

ven genieten."

een rouwproces rvord je ouder.

Alleen als men beide roeispanen tegeliik hanteert, gaat men
vooruit. Zo vergaat het ook de rourvende: hij moet zo nu en

"Kinderen doen dat beter dan vl1. Ze kunnen in een funerarium een blik gaan werpen op een dierbale overledene, en viif
minuten laten tikkertje spelen op de parking. Zi¡ hebben die
reflex om te schotnmelen nog heel sterk." Als hulpverlener kan
men op deze schommelende dynamiek inspelen: soms luistert
men zonder meer nâar rvat de rourvende te zeggen heeft als hij
uiting geeft aan zrinverdriet, maâr soms helpt men hem met het
zoeken naar oplossingen.

Met de overledene blifven praten...
Roul, venverken is de overledene loslaten .. Of toch niet?
Heel lang vond men het vreemd dat rourvende mensen met de
overledene bleven spreken' Men ging er immers van uit dat de
rourvende de band met de overledene moest doorknippen, om

Uit onderzoek is intussen
^aîgaarr.
gebleken dat het voorzetten van de band met de overledene
in rverkelijkheid het meest voorkomende geval is. Een dergeopnieurv relaties te kunnen

lijke, geinternaliseerde band rverkt trouwens preventief: hij
biedt troost, kracht en steun. Hii is eerder kenmerkend voor
een succesvol dan voor een maladaptatief rourvproces Thorin,

kan het bevestigen : "Papa [die er niet meer is] is altijd
dichtbii. A-ls ik iets heel zrvaars moet drâgen, dan zeg ik: papa,
help me nu eens, vant dit is heel zrvaar, En dan helpt hij me'
1

1 jaar,

Het kinderverdriet onnvikkelt
vohvassen vorm van rouw'
tot
een
uit
het
groeide
mij
Bii
zich.
Het beeld dat ik
maar
compassie.
Ik voel geen venvijten meer,
van mijn vader heb, is vohvassener gervorden ln miin hoofd is
hij nu een gelijkrvaardig iemand'"
Bij rourv is er mogeliikheid van groei Let rvel: de groei vloeit

voort uit het integratieproces, niet uit het verlies op zich Mensen die juist iemand verloren hebben, zijn immers zrvak' Niet
alleen zijn ze gevoeliger voor negatieve emoties, ze stâan ook
sterker bloot aan infecties, omdat hun imnuunsysteem rake
tegenstelling tot wat het standaardmodel
suggereert, is er geen eindpunt aan het rou\\¡proces' Er blijven
altijd rvel dingen over die ons raken, tenvijl ze dat vroeger niet

klappen krijgt.

In

deden. \ù7e laten de 9-jarige Hannell aan het rvoord: "Ik vind
mezelf heel erg veranderd sinds papa dood is. Vroeger s'as ik
een stuk minder verdrietig en boos. Vroeger huilde ik als ik

mijn hoofd had gestoten. En nu huil ik niet om iets rvat miin
lichaam raakt, maar om iets wat miin hart raakt' Daar sch¡ik
ik soms rvel van. Dingen die mij plots in mijn hart raken' Het
kan van alles ziin. Een geur, iets lvat iemand zegt' een bepaald
soort rvol of een stoel die ik herken. Alles rvat me aan papa doet
denken, raakt me dan."
Het is belangrijk de rourvende mee te geven dat de hele situa-

tie op termijn haalbaarder zal rvorden, maar dat er moeiliike

Dan rvord ik net Superman, met superkracht. Dan kan ik het

momenten zullen blijven, zoals verjaardagen en herdenkings-

gervicht dragen."

momenten.

Een vrourv die haar vader op l9-larige leeftiid verloren heeft,
schrijft het zo: "Nu hij dood is, kan ik hem net zo groot en
rvijs maken als ik rvil. En hij speelt in mijn leven de rol van
raadgever. Een rviize rvegrviizer in het leven. Iemand die alti¡d
een uitrveg \\¡eet in moeilijke situaties. En dan roep ik hem in

\Wie in therapie,

mezelf op. Ik zie hem, ik hoor ziin stem'"
Dit raakt aan de kern van rvât rouw is, met name de prijs die rve

wie niet?

betalen voor liefde. Grief is the forn loue taþes tuhen someone
ue loue dìes. Nsrve een geliefde verliezen, proberen rve hem in
onze persoon te integreren, naargelang wat we verde¡ van ons

oor een minderheid van de rourvenden is er
geen schommeling of evolutie, maar enkel
verstarring. Deze mensen hebben abnormale
of pathologische rouw Risicofâctoren daarvoor
blijven een beetje duister. \fe rveten dat mantelzorgers
extra kwetsba ar z7in. Dat heeft vaak te maken met
problemen die ze hebben ondervonden bij het
zorgdragen: een te grote belasting of de verstoring van
het familiale leven. En soms het niet-voorbereid zijn
op het overlilden, ondanks het slepende verloop van

leven rvillen maken en rvât we venvachten van de toekomst'
De hulpverlener kan hier constructief optreden door te melden
dat het normaal is om soms nog tegen een overledene te prâten'
En dat zelfs zintuigliike ervaringen rond de overledene, zoals

het rvaarnemenvan zijn geuq niets zorg'rvekkends hebben' De
hulpverlener kan 'toestemming geven' om te zoeken naar de

plaats die de overledene in het leven van de rourvende kan
innemen. Men moet er zich rvel van belvust zlin dat een voortgezette band ook kan ontstaan omdat de overlevende met de
persoon die er niet meer is 'een open rekening' heeft' In dat

de ziekte. Uit onderzoek blijkt dat personen met een
pathologische rouw therapie nodig hebben. Alleen
komen ze er niet uit, ook al biedt het sociale netrverk
steun, Personen die een normaal rouwproces vertonen,
hebben geen therâpie nodig. Integendeel: rve rveten
dat deze mensen minder goed uit de therapie komen

geval zal de band niet preventief rverken.

Geen herstel, geen eindpunt
Het standaardmodel gaat ervan uit dat het rouwproces eindigt met herstel: men functioneert opnieurv zoals voor het

dan ze erin gegaanzlin.

verlies. Ook hier is nuancering aan de o¡de. Na een verlies is
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Dat ik datnog
moet meemak€fr...
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"Het is en blijft je kind. Het liefste, het dierbaarste..." Als we denken aan ouders die een kind verliezen, zien
in gedachten mensen tussen pakweg 25 en 45 jaar. In werkelijkheid is het aangehaalde citaat afkomstig
van een 7}-jarige ouder, die geconfronteerd wordt met een kankerdiagnose bij een 43-jaúge zoon. We staan
er niet altijd bii stil, maar ouderlijke ontreddering bij het verlies rran een kind is op hogere leeftijd even
pregnant als in de jongere bevolking.
we
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"
nische ziekten, zoals kanker', stijgt. Eén en ,rndel kan i,erklaren n,¿raLoln het tegenrvoolclig in ziekenhuizen niet meer'

uitzonderlijk is clat een 90-jalige lll¿1m¿r ¿rrn het becl t'an ha,tr
72-jlttig,e zoon kor.nt. Generaties vor-lllelì nict langel een
pirruricle, m¿ìâr eeu rechthoek. Daarclool stijgt cle krns d¿rt
ouderen hun kinclelen elnstig ziek zien n,orden en, in het
cfgste ge\¡al, zien over'lijden. "Het er.r.lotionele aspect v¿1n
dit gebctrlen klijgt u'einig of geen a¿rncl¿rcht in cle I'ruidige
zorgplaktijk, cle nreclia of onderzoek", zcgt Liesbeth Van
Hr,rrnbceck (rveten schappelijk nedervelker', clienst gelietlie,

De Ncclerlandse rou\\¡zorger Maria De Gleef vers,ijst in haal
publicaties nog bredcl nâ41'een geblek aan aanclacht vool de
gloep \¡¿ì1-ì lrensen clie een kind verlorer hebben. D¿rt clit
inget'oltelcl fenorneen is, blijkt uit tekortkoningen iu ons
tralgebruik: "Wat nij diep lalkt, is cl¿rt er rvoolden bestaan
voor kindelen die hun ouclet's verliezen, \/ool oudels die hun
partner krvijtlzrken. Vool ouclers c'lie een kind verliezen of
l-rele

een

grootoudels hun kleinkincl, bestaat e1'éÌeen telur. Je blijft iltijd
r¡arna of opa. Ik s,ou dat ik eeu telrn kon veLzinneu rtoor clit
¿llesomrratterde i,ellies. "

Positionele machteloosheid
"Met onze ondelzoeksgloep zijn sre op dit signrral ingegaau otn
meel speci6ck onclelen na het verlies \¡¿rll hLìll kincl een steln te

UZ Gent).
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geven", zegt Liesbeth Van Humbeeck. "\)7e hebben hiervoor

flnanciering verkregen van de Vlaamse Liga tegen Kanker."
Om de thernatiek eigen aan de rouw te kunnen identificeren,

ren die een kind verliezen, rvo¡den immers door de omgeving vaak beschouwd als een krvetsbare persoon die men
moet beschemren, veeleer dan als een âutonome speler, Dat

rverden gesprekken gevoerd met ouderen die een ki-rd verloren

blijkt uit

hadden en met ouderen die van een dergelijk verlies gespaard

haar 62-jaúge zoon verloor aan de gevolgen van keelkanker:
"Ik vond het toch al erg, op de begrafenis, dat ze mij iets

t'aren gebleven. In totaal bestond de populatie uit 25 ouders
op hogere leeftijd (20 moedels en 5 vaders), van rvie er t hun

de volgende getuigenis \¡an een 87-jarige moeder die

stil verdriet", zo zegt Liesbeth Van Humbeeck,

gegeven hebben. Van s'at er daarna gebeurd is, rveet ik niets.
Erg, he." (Begint te rvenen.) "Die pillen, he. Het spijt me dat
ik dat niet heb kunnen meemaken." Naasten van deze dame
hadden haar met de beste bedoelingen een kalmeerpil gege-

Een eerste thema rvas daarbij positionele machteloosheid.

ven, omdat ze dachten d^t ze te frêle rvas om de begrafenis
te doorstaan. Daardoor had ze rveinig herinneringen aan het

Deze ervaring is al tijdens het ziektetraject aanvezig. De ou-

laatste afscheid van haar zoon.

kínd hadden verloren aan kanker, "De rode draad door de gesprekken met mensen die hun kinderen hadden vedoren, wâs

dere moet zich bij het omringen van zijn zieke kind kunnen
positioneren tegenover anderen die ook een belangrijke rol
spelen in het leven van de patiënt, met name de partner en de

Zeker bij mensen die in een woonzorgcentrum leven, komt
daar nog eens een praktisch probleem bovenop. AJs ze rveinig

kinderen. \)7elke plek kan, mag en rvil ik innemen als ouder?
Dat rvordt zeker relevant in de terminale fase: rvelke plek kan

mobiel zijn en een beperkte toegâng hebben tot trânsport, kan

ik innemen aan het sterfbed? Hoe kan ik afscheid nemen?

hun zieke kind te bereiken. Of om na de dood tot de gevenste

Antrvoorden op deze vragen spreken niet voor zich. Oude-

rituelen over te gaan.

het voor ouderen moeilijk rvorden om op kritieke momenten

Oudet voor het leven
Een hveede thema dat naar voren treedt,
is de eenzaamheid van rourv. Na het over-

lijden gaat de sympathie van de omgeving
vooral uit naar de pârtner en de kinderen
van de overlevende, De oudere blijft aan
de zillijn staan. Deze situatie heeft veel te
maken met de perceptie rond zijn ouder-

rol. Is hij op 70-jarige leeftijd nog steeds
de ouder van zijn kind? Uit de rvoorden
van respondenten in het onderzoek blijkt
van rvel. Ook al is hun rol ten opzichte van

hun kind vanuit praktisch standpunt afge-

nomen, de emotionele ondergrond blijft
dezelfde. De voortgezette band met het
overleden kind, die men ook bij jongere

bij ouderen net zo
goed aanrvezig. Ze hechten veel belang
rourvenden vindt, is

LIESBETH VAN HUMBEECK
(wetenschappelijk medewerket,
dienst geriatrie, UZ Gent) :

I
h

"De node draad
door de gesprekken
met mensen di e hun
ki ndenen hadden

verl oren, V,/ôs Sti
verdri et. "

I
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aar:,

gtafbezoek en aan tastbale herinneringen aan de over-

van de zorg om zich af te vragen of er nog een ouder in lever-r

ledene, zoals foto's of een persoonlijk voors,erp.

is. En, zo ja, om de situatie en rvensen van de betrokkene na te

rout, kan men de behoefte aan dialoog bij de
oudere aftasten door in verband met het verlies naal zijn gegaan. Tijdens de

De 82-jarige moeder die al aan het rvoord krvam, veltelt verder:

"En ik heb nu nog een schortje. Het is al een oudje, maar ik

voelens te peilen: "Hoe is dat voor u?" Voorts is aandacht voor

had het nog van toen hij heel klein was. En het hangt thuis rvaar'

het overlevingsschuldgevoel een relevant gegeven. Ouderen
houden dit meestal voor zich. Niet alleen spaart de omgeving

ik het kan zien. Ik heb de vrourv van mijn zoon gevraagd een
herinnering te mogen hebben. Ik heb een sjaal gekregen en die
hangt bij dat schortje aan een kapstokje. Dat betekent heel veel
voor mij. Ik zie de sjaal als ik binnenkom. En dan denk ik aan

hen, zij sparen ook de omgeving. Op die manier valt een stilte,
die niet altijd even rvenselijk is,

hem." Heel even komt hier ook weer de positionele machteloosheid naar boven. De vrourv die hier aan het rvoord is, bezit
niet zomaar een aandenken aan de volwassen leeftijd van haar

Evenal s jongere ouders
erva ren ouderen di e
een ki nd verl i ezen een

zooni ze moet erom vragen. Gelukkig rverd er in dit geval op
haar verzoek ingegaan.

overl evi ngsschul dgevoel . Door
hun hogere ì eefti jd worden
ze bovend'i en geconfronteerd
met hun ei gen ei ndì ghe'i d.
Deze m j x van gevoel ens 'l ei dt
regeì matì g tot een hunkenen

Evenals jongere ouders ervaren ouderen die een kind verliezen
een overlevingsschuldgevoel. Door hun hogere leeftijd rvorden
ze bovendien geconfronteerd met hun eigen eindigheid. Deze

mix van gevoelens leidt regelmatig tot een hunkeren naar de
dood. Levensmoeheid rvas een thema dat vaak terugkrvam in
de gesprekken die Liesbeth Van Humbeeck voerde mer ouderen die een kind hadden verloren.

naa

Herkennen en erkennen

was een thema dat vaak
terugkwam in de gesprekken
di e Li esbeth Van Humbeeck
voerde met ouderen die een
ki nd hadden verl oren.

Liesbeth Van Humbeeck zet zorgverleners âân tot een betere
omkadering van deze ouderen. Praktische hulp, zoals trans-

port op het gervenste ogenbiik, kan essentieel zijn, Om ti¡dig
tussen te komen is het belangrijk de oude¡e die een kind gaat
verliezen, niet alleen te rvillen erkennen, maar hem

in

n de dood. Levensmoehei d

eerste

instantie te vinden. Bij palliatieve patiënren maakt het deel uit

AGENDA

AVONDSYMPOSIUM PEDIATRIE: "HELP DOKTER,
MIJN KIND BLIJFT MAAR HOESTEN EN PROESTEN'
PROGRAMMA:

- moet ik iets vootschrifven? Dr. M. Slaats (Doctoraatsstudente kinderpneumologie UZA)
hoest - pluis of niet pluis? Prof. R. Remmen (Prof. Huisartsgeneeskunde UA)

Acute hoest
Acute

Blijvende hoest, is het astma? Diagnose, welke behandeling en voor wie?
Prof. S. Verhulst (Kinderpneumologie UZA)
Speelt allergie een rol? Prof. M. Hagendorens (Kinderallergologie UZA)

De medicatie slaat niet
Ovenicht van complicaties en differentiaaldiagnose d.m.v. casuistiek.
^an...
Dr. K. Van Hoorenbeeck (Fellow kinderpneumologie UZA)

DATUM: donderdag 20 november 2014 van 19.00 tot 22.00u
PLAATS:

UZA- \X/ilrijkstraat I0,2650

Edegem

- Auditorium Kinsbergen

INSCHRIJVING & INFO: rvww.uza.belhoesten-en-proesten
ACCREDITERING KINDERGENEESKUNDE: aangevraagd

t
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