Koninklijke Academie voor

Geneeskunde van België
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België werd opgericht bij koninklijk besluit van 7
november
1938. De Academie is een
adviserende instelling van de Vlaamse
Gemeenschap met Vlaamse en federale
bevoegdheden, met het oog op de versterking van
de gezondheidszorg voor de samenleving. De
Academie bestaat uit leden, die geselecteerd
werden op basis van hun werkterrein in de
medische,
biomedische,
farmaceutische,
diergeneeskundige
en
aanverwante
wetenschappen.
De Academie adviseert de publieke en private
instellingen, over aangelegenheden op het gebied
van
de
volksgezondheid,
en
wetenschapsbeoefening. De Academie stimuleert
fundamenteel
en
toegepast
biomedisch
onderzoek door uitreiking van Prijzen voor
uitmuntende
onderzoeksprojecten
en
verhandelingen.

www.academiegeneeskunde.be/symposia-enthemavergaderingen/agenda

www.academiegeneeskunde.be/adviezen

Multimorbiditeit
www.academiegeneeskunde.be/prijzen
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PROGRAMMA
Multimorbiditeit (het samen voorkomen van
meerdere chronische aandoeningen) is een sterk
toenemende
problematiek
waarvoor
geen
eenvoudige oplossingen bestaan en die volledig te
situeren valt in de wereld van chronische zieken. De
zorg voor hen heeft naast klinische, ook belangrijke
zorgorganisatorische aspecten.
Het
onderwerp
zal
vanuit
verschillende
invalshoeken worden behandeld door een aantal
binnen- en buitenlandse experten. Vervolgens zal
Vlaams minister Jo Vandeurzen spreken over de
uitdagingen voor de organisatie van de zorg. De
vergadering
wordt
afgerond
met
een
forumdiscussie met vertegenwoordigers van
verschillende stakeholders. Tijdens deze discussie
zullen een aantal stellingen besproken worden, die
een werkgroep heeft voorbereid.

09h30-10h00: Registratie en koffieonthaal
10h00-10h10: Frank Buntinx (KAGB, KULeuven,
UMaastricht): “Algemene inleiding en
Vlaamse epidemiologische basisgegevens
i.v.m. multimorbiditeit”.
10h10-10h40: An De Sutter (UGent), Roy Remmen (UA):
“Omgaan
met
mensen
met
multimorbiditeit (effecten van tot dusver
gebruikte interventies en resultaten van
kwalitatief onderzoek)”.
10h40-11h10: Mirko Petrovic (UGent), Marjan van den
Akker (UMaastricht, KULeuven): “Mogelijke
aanpak van polyfarmacie”.
11h10-11h40: Stewart Mercer (University of Glasgow):
“Dealing with multimorbidity: experiences
from different cultures and settings.”
11h40-12h10: Vlaams
minister
Jo
Vandeurzen:
“Uitdagingen voor de organisatie van de
zorg om in te spelen op de toenemende
aantallen mensen met multimorbiditeit”.
12h10-12h45: Forumgesprek op basis van een aantal
ontwerpstellingen met vertegenwoordigers
van een aantal verenigingen: Maaike Van
Overloop (Domus Medica), Johan
Flamaing (Belgische Vereniging voor
Gerontologie & Geriatrie), Stefaan Sarens
(Wit-Gele Kruis), Annemie Somers (UGent,
apotheker), Johan Kips (Zorgnet-Icuro),
Michael Callens (Christelijke Mutualiteit).
12h45-13h30: Receptie

Adres:
Paleis der Academiën
Hertogsstraat 1, 1000 Brussel
Online registreren:
https://kagb.login.kanooh.be/deelnamethemavergadering-30-april-2016

