Oudere patiënten met kanker:
Resultaten van de Klimop-studie
Dinsdag 19 november 2013, 14.00 - 17.00 uur
Boudewijnzaal, Provinciehuis Hasselt, België

De partners van de Klimop-studie en de seniorenuniversiteit nodigen u
van harte uit op 19 november 2013
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan een studie bij oudere patiënten met kanker, jongere patiënten met kanker en ouderen
zonder een eerdere diagnose van kanker. Het doel van deze studie is in kaart te brengen hoe het gaat met oudere mensen die kanker krijgen, wat hun zorgbehoeften zijn in vergelijking met jongere mensen en in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder een eerdere
diagnose van kanker.
Op 19 november willen wij u graag wat meer vertellen over de resultaten uit onze studie en laten we ook twee experts aan het woord
met voorbeelden uit de praktijk.

Tot ziens op 19 november!
Prof. Dr. Frank Buntinx – projectleider Klimop-studie

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht
Gelieve in te schrijven vóór 8 november 2013 via
www.limburg.be/ouderenenkanker

Programma
14.00 uur

Opening en inleiding
Prof. Dr. Frank Buntinx, projectleider Klimop-studie, KU Leuven

14.15 uur

Kunnen we voorspellen welke ouderen problemen krijgen tijdens en na de behandeling? Zorg op maat voor
ouderen met kanker
Doris van Abbema, onderzoeker Klimop-studie, Maastricht Universitair Medisch Centrum
Dr. Gerrit-Jan Liefers, chirurg-oncoloog, Leiden Universitair Medisch Centrum

15.15 uur

Koffiepauze

15.45 uur

Wat betekent het om als oudere met kanker te leven? Voorbeelden uit de Klimop-studie en de praktijk
Laura Deckx, onderzoeker Klimop-studie, KU Leuven
Sabine Markovitz, klinisch psycholoog, Ziekenhuis Oost-Limburg

16.45 uur

Slotwoord
Gedeputeerde van welzijn Frank Smeets

Algemene informatie
Locatie
Boudewijnzaal in het Provinciehuis Hasselt
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, België
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht!
Gelieve in te schrijven vóór 8 november 2013 via
www.limburg.be/ouderenenkanker
Voor vragen kan u contact opnemen met:
Email: Klimop@med.kuleuven.be
Tel België: +32 16 37 72 94
Tel Nederland: +31 43 388 4205

