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Hoofd-halskanker
multidisciplinair bekeken
Keynote speaker
Dr. Alexander Verstaen - psycholoog
‘Wat te doen als er niets meer aan te doen is?’
Over palliatieve zorg en beslissingen
aan het levenseinde.

Vrijdag 26 oktober 2018
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Hoofd-halskanker multidisciplinair bekeken
De zorg voor hoofd-halskankerpatiënten is bij uitstek een
multidisciplinair gebeuren. Dagelijks slaan medici en
paramedici de handen in elkaar om de beste zorg te
verlenen aan hun patiënten en hun naasten. Die zorg is in
continue ontwikkeling waarbij overleven en kwaliteit van
leven centraal staan. De ‘Vlaamse Werkgroep voor Hoofd
Hals Tumoren’ zet zich dan ook al jaren in voor
optimalisatie van de hoofd-halsoncologische zorg in
Vlaanderen. Vanuit dat streven naar topkwaliteit
ontstond enkele jaren de subgroep VWHHT-Paramedici,
dat een forum biedt voor overleg en ontwikkeling van de
paramedici zorg.
Uit de eerste succesvolle meetings blijkt een groot
enthousiasme voor deze werkgroep en een nog grotere
nood aan het delen en vergaren van kennis. We achten de
tijd dan ook rijp voor het eerste VWHHT-P congres.
We hopen jullie, paramedici en medici, dan ook massaal
te mogen ontvangen op 26 oktober aanstaande.
Tot dan!
Gwen Van Nuffelen
Caroline Vandenbruaene
www.vwhht.be

Programma
9.15

Verwelkoming

9.30

TNM-classificatie stap voor stap
Fréderic Duprez

10.00 Wondzorg tijdens en na chemoradiotherapie
Yasmyne Geussens
10.30 Wat te doen als er niets aan meer te doen is? Over
palliatieve zorg en beslissingen aan het levenseinde.
Alexander Verstaen
11.35 Pauze
12.00 Orale rehabilitatie na majeure hoofd-halschirurgie
Joke De Ceulaer
12.45 Selectieve smaaksturing bij chemotherapie geïnduceerde
smaakstoornissen
Bart Geurden
13.15 Broodjeslunch
14.00 Werkgroepen VWHHT-P: update
Tineke Kostermans & Eline Hebbelinck
14.30 ‘Back to work’ na behandeling voor hoofd-halskanker
Christel Witgeers
15.10 Pauze
15.30 Communicatie na behandeling voor hoofd-halskanker
Ann Goeleven
16.00 Meten van communicatieve participatie bij patiënten met
hoofd-halskanker
Klaske van Sluis
16.30 Slotwoord

Keynote speaker
Alexander Verstaen is doctor in de
psychologie en psychotherapeut. Hij is sinds
2006 actief in de palliatieve zorg. Hij is
gastdocent en trainer aan diverse opleidingen
gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Hij
is oprichter en bezieler van het centrum
Groeien in leven en sterven en auteur van het
boek Spiritualiteit in palliatieve zorg en de
lessen van mijn stervende vader.

Sprekers
Prof. Dr. Fréderic Duprez – radiotherapeut – oncoloog
Universitair Ziekenhuis Gent – UGent
Dr. Yasmyne Geussens – radiotherapeut - oncoloog
Sint-Augustinus - Iridium Kankernetwerk Antwerpen
Dr. Joke De Ceulaer – MKA hoofd-halschirurg
AZ Sint-Jan Brugge
Dr. Bart Geurden – verpleegkundige
Universiteit Antwerpen – Karel de Grote Hogeschool Antwerpen –
Centre of Evidence Based Medicine (CEBAM)
Mevr. Tineke Kostermans – logopediste
AZ Sint-Lucas Gent
Mevr. Eline Hebbelinck – oncodiëtiste
Universitair Ziekenhuis Gent
Mevr. Christel Witgeers - Projectopvolger Rentree en
kwaliteitscoördinator Emino
Prof. Ann Goeleven – logopediste
Universitair Ziekenhuis Leuven – KULeuven
Drs. Klaske Van Sluis – logopediste
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Datum
Vrijdag 26 oktober 2018

Plaats & routebeschrijving
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Auditorium Kinsbergen,
Route 12
https://www.uza.be/naar-het-ziekenhuis-routebeschrijving

Inschrijven
U bent dit jaar reeds lid van de VWHHT/VWHHT-P?
• Prijs: gratis voor leden VWHHT en studenten
• Meld uw aanwezigheid voor 10 oktober 2018 via
sandra.criekemans@uza.be
U bent dit jaar nog geen lid van de VWHHT/VWHHT-P?
• Prijs: 35 euro - dit bedrag omvat tevens het lidgeld van de VWHHT/
VWHHT-P
• Meld uw aanwezigheid voor 10 oktober 2018 via
sandra.criekemans@uza.be
• Inschrijvings-/lidgeld: https://vwhht.be/lid-worden

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd, met inbegrip van credits voor medische
ethiek.

Organisatie
Mevrouw Caroline Vandenbruaene
AZ Sint Jan, campus Brugge
Prof. Dr. Gwen Van Nuffelen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
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