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GezondheidszorgData

Dhr. Luc Van Gorp is verpleegkundige en master in theolo-

gie. Hij is departementshoofd aan de KHLim, departement 

gezondheidszorg. Hij is voorzitter van het Wit-Gele Kruis 

Vlaanderen. Hij is betrokken in  projecten in het domein van 

zorg en ethiek.

Prof. dr. Bernadette Dierckx de Casterlé is verpleegkun-

dige en deeltijds hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 

Leuven. Zij doet onderzoek naar ethische aspecten van 

verpleegkunde.

Prof. dr. Carlo Leget  is hoogleraar zorgethiek en geeste-

lijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor 

Humanistiek in Utrecht (NL). Hij is vice-president van de 

EAPC en co-voorzitter van de EAPC taksforce spirituele 

zorg.

dr. Joke Lemiengre is verpleegkundige en doctor in de 

biomedische wetenschappen. Ze is coördinator van Ethos, 

expertisecel ethiek aan de Katholieke Hogeschool Limburg 

en voert er onderzoek uit in het domein van zorg en ethiek. 

drs. Mieke Vermandere is huisarts en wetenschappelijk 

medewerker aan het Academisch Centrum voor Huisarts-

geneeskunde (KU Leuven). Ze voert haar doctoraatsonder-

zoek over spiritualiteit in palliatieve zorg en maakt deel uit 

van de EAPC Taskforce Spiritual Care in Palliative Care.

Prof. dr. Bert Aertgeerts is huisarts, voorzitter Belgisch 

Centrum voor Evidence-Based Medicine, Gewoon hoog-

leraar KU Leuven, Directeur Academisch Centrum voor 

Huisartsgeneeskunde. Hij is bezieler en stichter van EBM-

PracticeNET en de CEBAM digital library for Health (CDLH). 

Tevens is hij gewoon lid van de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde van België

Mevr. Karla Van Schoorisse is hoofdverpleegkundige binnen 

het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, afdeling Brakel.

           

Mevr. Mia Van Ryckel is verpleegkundige en werkt op de 

dienst zorgkwaliteit en innovatie binnen het Wit-Gele Kruis 

Vlaams-Brabant.

dr. Katrien Cornette is is pastor en dr. in de Godgeleerdheid. 

Ze is hoofd van de dienst Pastoraat en Zingeving in het U.P.C. 

St. Kamillus en verstrekt vorming en training inzake zorg voor 

spirituele pijn.

Prof. dr. Chris Gastmans is theoloog en hoogleraar medi-

sche ethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doet 

onderzoek naar de ethische aspecten van ouderenzorg en 

levenseindezorg.

Locatie
Herentals, Nonnenstraat •	
Wegbeschrijving:     •	
www.wgkantwerpen.be/fb111dxmk775bibf1okbb22.aspx

Symposium:
Zi(j)n in de thuiszorg
   

Herentals, Nonnenstraat 
(gebouwen Wit-Gele Kruis Antwerpen)

16 maart 2013, 9u00 -15u00



Situering
Ruimte voor zin- en betekenisgeving van ziekte en gezond-

heid binnen zorgrelaties wordt als funderende dimensie 

van zorg ervaren. Artsen en verpleegkundigen vinden deze 

dimensie vaak erg belangrijk, maar weten niet goed hoe ze 

hierover met hun patiënten kunnen praten of hoe ze met 

dergelijke zorgnoden kunnen omgaan.

Op het symposium, georganiseerd door ethos (KHLim 

Quadri Gezondheidszorg) willen we de thuiszorg laten 

kennismaken met een brede en toegankelijke visie op 

spiritualiteit en spirituele zorg. Aan de hand van inzichten 

vanuit onderzoek en verrijkende ervaringen en verhalen 

van deskundigen staan we stil bij de rol van de zorgverlener 

in spirituele zorg.

Met de steun van
wetenschap en ethiek 2013

www.wetenschap-en-ethiek.be

Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht

Departement Gezondheidszorg

Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
T 011.288 260  F 011.288 269
www.khlimquadri.be

Doelgroep
De studiedag richt zich tot:

 thuisverpleegkundigen, huisartsen, zorgkundigen, en  •	
directies en stafleden van thuiszorgorganisaties;

 opleiders binnen het studiegebied gezondheidszorg;•	
 alle geïnteresseerden in het domein van zingeving in de •	
zorg.

Inlichtingen
De verantwoordelijke voor deze studiedag is 

Joke Lemiengre. Bijkomende inlichtingen via 

joke.lemiengre@khlim.be of marjoly.sintobin@khlim.be 

of telefonisch op het nummer 011 28 82 60

Inschrijven 
Inschrijven kan via de website www.khlimquadri.be•	
Deelnameprijs is 30 euro, studenten betalen 15 euro.•	
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en tevens een •	
uitnodiging tot het betalen van het inschrijvingsgeld.  

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 200.•	
Accreditering voor artsen werd aangevraagd.•	
De voorwaarden van de KHLim zijn van toepassing op •	
deze vorming (www.khlim.be)

Programma
Onthaal

Welkom
Luc Van Gorp

Opening
Bernadette Dierckx de Casterlé

 

Wat is spirituele zorg
Carlo Leget

Koffiepauze

Wetenschap aan het woord
Rol en competenties van de thuisverpleegkundi-

ge in het verlenen van spirituele zorg: resultaten 

van een grootschalige studie in Vlaanderen

Joke Lemiengre

De huisarts als ondersteuner van het spiritueel 

welzijn: evidentie of existentie?”

Mieke Vermandere

Lunch

Spirituele zorg, hoe doe je het?
Bert Aertgeerts Karla van Schoorisse 

en Mia Van Ryckel

Spirituele zorg: handvatten voor zorgverleners
Katrien Cornette

Slotbeschouwing
Chris Gastmans

Afscheid
Luc Van Gorp
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09u15

09u20
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