
CONGRES OVER TIJDIGE INTEGRATIE VAN PALLIATIEVE 
ZORG BIJ MENSEN MET KANKER EN COPD

Op vrijdag 17 november 2017 organiseert INTEGRATE 
(www.integrateproject.be), een vier jaar durend onderzoeksproject dat 
wordt uitgevoerd door de VUB-UGent End-of-Life Care Research Group 
(www.endoflifecare.be) en KU Leuven LUCAS (www.kuleuven.be/lucas), 
een congres over tijdige integratie van palliatieve zorg bij mensen met 
kanker en COPD in Het Pand in Gent.
 
We willen hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers informeren over 
de implementatie en het effect van vroege integratie van palliatieve zorg-
trajecten. Enerzijds door het presenteren van resultaten en anderzijds door 
het delen van ervaringen van onderzoekers, patiënten en hulpverleners die 
betrokken waren bij deze innovatieve zorgtrajecten.

THEMA
Integratie van vroege palliatieve zorg bij kanker- en  
COPD-patiënten in het ziekenhuis en thuis.

DOELGROEPEN
•  Patiënten
•  Organisaties voor patiënten en hun familie
•   Hulpverleners (huisartsen, specialisten, 
 verpleegkundigen, psychosociale zorgverleners...)
•   Palliatieve zorgsector
•   Onderzoekers
•   Beleid

INSCHRIJVING
•  Inschrijvingsgeld: €80
•  Inschrijven kunt u via 
 www.integrateproject.be/congres-ugent-2017  

tot en met 8 november 2017.
•  Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien voor 

het congres. Accreditering voor artsen wordt 
aangevraagd.

CONTACT
•  Vragen over inschrijving: 
 Geertje van Duynhoven 

geertje.vanduynhoven@uzgent.be
 +32 9 332 07 76 (ma & wo)
 +32 2 454 80 50 (do & vr)
•  Vragen over het programma en sponsoring: 
 Benjamin Werrebrouck
 bwerrebr@vub.ac.be
 +32 2 454 80 41

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 | 09:00-17:00
Het Pand | Onderbergen 1, 9000 Gent

INTEGRATE wordt ondersteund door 
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(Strategisch BasisOnderzoek SBO-IWT nr 140009)

PROGRAMMA

9:00 Onthaal met koffie

9:30 Verwelkoming door dagvoorzitter prof dr Luc Deliens (VUB/UGent)

9:35 Opening door de rector of decaan van UGent

9:45 Voorstelling van het INTEGRATE project en het belang van integratie van 
palliatieve zorg door prof dr Koen Pardon (UGent)

Deel 1: Tijdige integratie van palliatieve zorg bij kankerpatiënten in het ziekenhuis

10.00 Voorstelling van het onderzoek door Gaëlle Vanbutsele (UGent)

10.20 Videoboodschap van een patiënt

10.25 Ervaringen van een hulpverlener door dr Martine De Laat (UGent)

10.40 Vragenronde 

11.00 Koffiepauze

Deel 2: Tijdige integratie van palliatieve zorg bij kankerpatiënten in de thuissetting

11.15 Voorstelling van het onderzoek door Naomi Dhollander (UGent)

11.35 Videoboodschap van een patiënt

11.40 Ervaringen van een hulpverlener

11.55 Vragenronde

12.15 Lunch

Deel 3: Tijdige integratie van palliatieve zorg bij COPD-patiënten in de thuissetting

13.30 Voorstelling van het onderzoek door Charlotte Scheerens (UGent)

13.50 Videoboodschap van een patiënt

13.55 Ervaringen van een hulpverlener door David Van Deuren (Netwerk 
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo)

14.10 Vragenronde

14.30 Koffiepauze

Deel 4: Paneldiscussie: Hoe breng je tijdige palliatieve zorg aan bij patiënten? 
Reflecties van het onderzoek en de klinische praktijk

15.30 Panel 1:  Hoe breng je palliatieve zorg aan bij patiënten in het kader van 
een studie?

Panel 2:  Hoe breng je palliatieve zorg aan bij patiënten?

16.15 Slotwoord door prof dr Simon Van Belle (UGent)

16.30 Receptie


