
 
 

Uitnodiging Symposium Communicatie en zorg in moeilijke 
situaties 

 
Woensdag 30 mei 2012 

 
Beste heer, mevrouw, 

 

In alle takken van de gezondheidszorg is effectieve communicatie tussen zorgverstrekkers en patiënten en hun 

naasten essentieel. Wat voor een arts een gewoon en alledaags gebeuren is, wordt door de patiënt en de familie 

vaak als ingrijpend ervaren. De vaardigheid en de competentie waarover de zorgverstrekker in kritieke situaties 

beschikt, bepaalt in belangrijke mate of de geboden zorg en behandeling als „kwaliteitsvol‟ wordt ervaren. 

 

Jan De Lepeleire en Manu Keirse bundelden de expertise van enkele artsen en andere deskundigen in het 

boek Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit van zorg en communicatie. Het boek en het symposium 

“Communicatie en zorg in moeilijke situaties” bieden u inzichten en concrete handreikingen om in te spelen op 

belevingen en emoties van patiënten, waardoor het diagnostisch en therapeutisch werk tot meer resultaat kan 

leiden. 

 

Het boek maakt deel uit van de reeks ACHG, uitgegeven in samenwerking met het Academisch Centrum 

Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven. De boeken in deze reeks zijn een praktisch hulpmiddel bij de dagelijkse 

professionele zorg van patiënten. 

Programma 

19.30 u:   Onthaal 

20-20.10 u:  Inleiding (Jan De Lepeleire, hoogleraar huisartsgeneeskunde KU Leuven) 

20.u10-20.35 u:  Communicatie over medische fouten (Manu Keirse, hoogleraar KU Leuven) 

20.35-21.25 u:  Met de dood voor ogen. Zorg en communicatie als een helend medicijn  

(Marc Desmet, palliatief arts Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt) 

21.25-21.50 u:  Communicatie over levend verlies (Manu Keirse, hoogleraar KU Leuven) 

21.50-22.50 u:  Multidisciplinair panelgesprek 

22.50 u:   Afsluitende receptie 

http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/31X27747120328611X685036473868X10661/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/40X27747120356324X685036428836X10694/277290949/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/78X27747120385511X685036713067X10854/12952733/viewpage.html


Praktische informatie 

Wanneer?  Woensdag 30 mei 2012 

Waar?   Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, auditorium van het psychiatrisch centrum (plan) 

Doelgroep?  Huisartsen, specialisten, en allen die in de gezondheids- en welzijnszorg werkzaam zijn, als  

  zorgverstrekker, opleider of beleidsmedewerker.  

Inschrijving 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 40,00 EUR per persoon, inclusief het boek Competenties in moeilijke situaties. 

 

Schrijf u nu in via het inschrijvingsformulier vóór 23 mei 2012. Annulaties na 23 mei 2012 worden ook 

gefactureerd. 

Accreditering wordt aangevraagd in rubriek 6, Ethiek en economie. Er worden ook bijscholingsattesten voorzien. 

 Plaats dit event in uw agenda op LinkedIn : Symposium Communicatie en zorg in moeilijke situaties 

 Bekijk hier het boek Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit van zorg en communicatie. 

 

Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit van 
zorg en communicatie  

 

Auteurs: DE LEPELEIRE JAN, KEIRSE MANU   

Verschijningsdatum: april 2012   

Wat voor een arts een gewoon en alledaags gebeuren is, wordt door de patiënt en 

de familie vaak als ingrijpend ervaren. De vaardigheid en de competentie waarover 

de zorgverstrekker in kritieke situaties beschikt, bepaalt in belangrijke mate of de 

geboden zorg en behandeling als ?kwaliteitsvol? wordt ervaren. Dit tweede deel... 

Meer  

     

 

 

 

http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/42X27747120388401X685036603024X10887/270966749/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/28X27747120312386X685036667534X10945/277385757/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/60X27747120314706X685036388852X10975/277403886/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/27X27747120382320X685036705414X10998/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/42X27747120378268X685036103550X11083/182012517/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/48X27747120373061X685036510123X11146/35765067/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/65X27747120334385X685036055538X11183/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/80X27747120327738X685036252285X11040/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/55X27747120303464X685036504132X11207/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/80X27747120327738X685036252285X11040/277290947/viewpage.html
http://www.acco.be/nl/518-+linkredirector+.html/r/55X27747120303464X685036504132X11207/277290947/viewpage.html

