
VOOR WIE?

Dit congres staat open voor een breed publiek van 
actoren die met palliatieve zorg te maken hebben:
•  Hulpverleners en zorgkundigen 
•  Maatschappelijk werkers en psychologen 
•  Referentieverpleegkundigen
•  Huisartsen en andere geneesheer-specialisten
•  Pastors en moreel consulenten
•  Andere professionals en leken met interesse in  

palliatieve zorg
•  Politici
•  Federale overheid
•  Vlaamse overheid
•  Mutualiteiten
•  Bestuursleden van zorginstellingen
•  Vertegenwoordigers van koepelorganisaties
•  Beoordelingsorganen

INSCHRIJVING

•  Inschrijving via de website:  
www.endoflifecare.be/kwaliteitsindicatoren

•  Inschrijving zonder lunch is gratis. Inschrijving  
met lunch is €15. 

• Accreditatie is aangevraagd

CONTACT

•  Vragen over inschrijving: 
 Nadine De Mot,  

nademot@vub.ac.be, 02 477 47 57
•  Vragen over het programma: 
 Dr. Kathleen Leemans,  

kleemans@vub.ac.be,  02 477 47 64

Het onderzoeksproject van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde VUB & UGent organiseert een half-
daags congres op 2 mei 2017. Waar staan we vandaag? Wat brengt de toekomst ons? Op deze dag zullen we in 
samenwerking met Kom op tegen Kanker en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen de eerste resultaten presen-
teren van dit implementatieproject.

PROGRAMMA

9:00 Verwelkoming met koffie 

Deel 1: 
Kwaliteit van palliatieve zorg: van meten naar verbeteren

9:30 Inleidend woord door Marc Michils, algemeen 
directeur van Kom op tegen Kanker

9:40 Implementeren van kwaliteitsindicatoren in de 
gespecialiseerde palliatieve zorg: hoe meten we, 
wat meten we en hoe ervaren de hulpverleners het?
door Dr. Kathleen Leemans, postdoctoraal 
onderzoeker VUB

10:00 Waar moeten we als team naar streven?  
(van meten naar verbeteren)
door Prof. Dr. Joachim Cohen, professor VUB

10:20 Onze weg naar een betere kwaliteit van zorg 
getuigenissen uit de praktijk

10:35 Panelgesprek met de sector: Over kwaliteit  meten 
en verbeteren
Moderator: Prof. Dr. Lieve Van den Block, 
professor VUB

11:10 Koffiepauze

Deel 2: 
Bestendiging van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg

11:30 Kwaliteit van palliatieve zorg: 
beleidsaanbevelingen
door Benjamin Werrebrouck, valorisatie 
coördinator VUB

11:45 Panelgesprek met het beleid: Over de toekomst 
van kwaliteit meten en verbeteren, en de link met 
het beleid
Moderator: Prof. Dr. Luc Deliens, professor VUB 
en UGent

12:20 Slotwoord door Jo Vandeurzen, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12:30 Broodjeslunch 

13:00 Einde van het congres

2 mei 2017, 9:00-13:00
zaal ‘de schelp’ Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

KWALITEITSINDICATOREN IN 
DE PALLIATIEVE ZORG: 

WAAR STAAN WE EN 
WAT IS DE TOEKOMST


