
Grenzen verleggen in de zorg 
transmurale samenwerking  

  voor glioma-patiënten 
en hun mantelzorgers

Op het multidisciplinair symposium worden de resultaten van 2 jaar transmurale zorg voor glioma-patiënten en hun mantelzorgers voor-
gesteld. We delen inzicht in de werking en meerwaarde van het transmuraal zorgtraject, maar ook uitdagingen en ervaren knelpunten worden 
geschetst. We sluiten af met een panelgesprek tussen betrokken zorgverleners en discussie. 

Dit symposium is bedoeld voor alle zorgverleners in de eerstelijnszorg en in het ziekenhuis. Het pilootproject werd mogelijk gemaakt dankzij 
de steun van Kom op Tegen Kanker en is een aanmoedigend voorbeeld voor de transmurale begeleiding van (oncologische) patiënten en mantelzorgers 
in Vlaanderen.                                  

Accreditatie werd aangevraagd.
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Programma
19.00 uur  Welkom   

19.10 – 19.20 uur Getuigenis van een mantelzorger

19.20 – 20.15 uur  Transmuraal zorgtraject voor glioma-patiënten en hun mantelzorgers:
 inhoud en werking
 percepties van patiënten en mantelzorgers
 meerwaarde en haalbaarheid zoals ervaren door zorgverleners

20.15 – 20.45 uur Panelgesprek met zorgverleners uit ziekenhuis en eerstelijn 

20.45 – 21.00 uur  Discussie met het publiek

21.00 uur  Receptie

meer informatie
Ine Decadt en Glenn Lannaert  |  tel. 016 34 35 79 (bereikbaar op dinsdag en woensdag)  
zorgcoordinator.hersentumoren@uzleuven.be

inschrijven
 Inschrijven kan tot 7 november 2016 via mail naar zorgcoordinator.hersentumoren@uzleuven.be, met vermelding van naam, instelling en/of functie en e-mailadres. 

 De deelnamekosten bedragen €20 voor externe deelnemers en omvatten een opleidingsattest en een elektronisch rapport van het zorgtraject.

 De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE78 3300 0057 5586 met de gestructureerde mededeling +++971/3900/12929+++  
en de naam van de deelnemer(s). 

 De deelname voor UZ Leuven-medewerkers is gratis (opleidingscode D1848).

Datum en plaats
 Donderdag 17 november 2016  

van 19 tot 21 uur

 auditorium en foyer administratief gebouw  
(grijze pijl)

 UZ Leuven campus Gasthuisberg 
Herestraat 49, 3000 Leuven

Bereikbaarheid en parking
Parkeren kan op de bezoekersparking van UZ Leuven. 


