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symposium “VERBETEREN DOOR VERBINDEN, 
een psychosociaal transmuraal zorgpad voor oncologische patiënten“ 

29/01/2015 - UHasselt 
 
 

WAT 
Patiënten, die getroffen worden door kanker, lijden door de ziekte en/of de zware behandeling aan tal van psychosociale 
klachten zoals depressie, langdurige vermoeidheid, paniekaanvallen, angsten, existentiële crises... Het Oncologisch 
Studiecentrum Erika Thijs zal naar aanleiding van het afsluiten van haar eerste, driejarige onderzoeksfase conclusies en 
aanbevelingen formuleren met betrekking tot de implementatie en het gebruik van een psychosociaal transmuraal 
zorgpad voor volwassen oncologische patiënten om de verstoring van het bio-psychosociaal evenwicht bij de patiënt te 
helpen herstellen. 
 

WAAR & WANNEER 
Dit event vindt plaats op donderdag 29 januari 2015 op locatie UHasselt, 
Agoralaan, 3590 Diepenbeek (B) in het auditorium H (gebouw D) en gaat van 
start om 08u30 tot 15u30. 
 

PROGRAMMA 
Tijdens de voormiddag krijgen de deelnemers een gedetailleerd beeld over 
de epidemiologie van kanker en de psychosociale problematiek, gevolgd door 
een verduidelijking van de gebruikte methodiek van klinische paden en een 
presentatie van het psychosociaal transmuraal zorgpad voor volwassen 
oncologische patiënten. 
De namiddag staat in het teken van de beoordeling van het zorgpad vanuit 
patiëntperspectief maar wordt ook gezocht naar de toegevoegde waarde van 
het ontwikkelde zorgpad voor kankerbestrijding binnen de Europese 
context. Reflecties, actiepunten en beleidsadviezen zullen geformuleerd 
worden. 
Tijdens de lunch worden posterpresentaties voorzien. Het 
symposium wordt afgesloten met een receptie voor alle deelnemers. 
 

SPREKERS 
Een aantal (inter-)nationale deskundigen zullen een bijdrage leveren aan dit programma: dhr. Luc Van Haute (Stichting 
tegen Kanker), dr. Liesbet Van Eycken (Stichting Kankerregister), prof. Lonneke van de Poll-Franse (Universiteit Tilburg), 
prof. Kris Vanhaecht (KULeuven), drs. Cora Honing (KWF Kankerbestrijding Amsterdam), prof. Josep Borras (Universiteit 
Barcelona) en uiteraard onze eigen prof. Elke Van Hoof (VUBrussel/Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs). Minister Jo 
Vandeurzen zal de sprekers eveneens vervoegen. 
 
Het gedetailleerde programma is terug te vinden op de website van het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs 
(www.oncologischstudiecentrum.be). 
 

DOELPUBLIEK 
Directies, arts-specialisten oncologie, psychosociale zorg- en hulpverleners, (onco)verpleegkundigen… uit algemene 
ziekenhuizen; directies, psychosociale zorg- en hulpverleners, thuisverpleegkundigen… uit de eerstelijnszorg; 
(ex)patiënten en hun naasten, patiëntenorganisaties… Accreditatie voor artsen werd aangevraagd. 
 

INSCHRIJVING 
De inschrijving is gratis maar enkel mogelijk via de inschrijfmodule op www.oncologischstudiecentrum.be. 
 

INFO 
Voor informatie kan u terecht bij Paul Vanlimbergen, algemeen coördinator via info@oncologischstudiecentrum.be. Dit 
symposium wordt gerealiseerd met steun van Limburg Sterk Merk, Stichting tegen Kanker en Limburg Kankerfonds. 
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