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STUDIEAVOND GENEESkUNDE

Slecht nieuws
goed communiceren
kortrijk, dinsdag 11 februari 2014, 20.30 uur

Ook te volgen via livestream of opname

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Dinsdag 11 februari 2014, van 20.30 tot 22.15 uur.
Ontvangst vanaf 20.15 uur.

kU Leuven kulak, gebouw C,
E. Sabbelaan 53, 8500 kortrijk

Accreditering
Accreditering voor algemene geneeskunde is 
aangevraagd.

Inschrijving
Vóór  5 februari 2014:
• elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be 
• en door 30 euro over te schrijven op rekening
 IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair
 Centrum, met vermelding van “400/0009/44777 + 

naam van de deelnemer”.

Als u deze studieavond via livestream wil volgen, of 
nadien de opname via pc wenst te bekijken, gelieve 
dit expliciet te vermelden. Bij een (wijziging van) 
inschrijving na de uiterste inschrijfdatum, kunnen we 
uw keuze niet meer garanderen.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 kortrijk



Programma

20.30 u:  Welkomstwoord

20.35 u:  Slecht nieuws goed communiceren

	 Prof.dr.em. Manu Keirse,	Faculteit	
Geneeskunde	KU	Leuven,	Kulak	en	
Benelux-universiteit	(Eindhoven).	
Voorzitter	van	het	Hoger	Instituut	voor	
Gezinswetenschappen,	van	de	Federale	
Evaluatiecommissie	Palliatieve	Zorg.	
Ondervoorzitter	van	de	Federatie	Palliatieve	
Zorg	Vlaanderen.

	 Communiceren	van	slecht	nieuws	is	een	
moeilijke	aangelegenheid,	die	best	op	
een	competente	manier	en	met	gepaste	
feeling	wordt	benaderd.		Een	adequate	
communicatie	is	verschillend	naargelang	
het	moment	waarop	de	(droevige)	
gebeurtenis	zich	voltrekt.		

	 In	deze	lezing		wordt	onderscheid	gemaakt	
tussen	de	mededeling	van	het	slechte	
nieuws,	als	de	gebeurtenis	zich	reeds	heeft	
voltrokken	of	zich	voordoet	op	het	nu-
moment	enerzijds	en	op	situaties,	zoals	een	
fatale	prognose,	waarvan	de	consequenties	
pas	in	de	toekomst	voelbaar	zullen	zijn.	

	 Er	worden	twee	modellen	besproken,	
die	als	een	soort	wegcode	een	houvast	
kunnen	betekenen	voor	de	hulpverlener.	
Telkens	worden	adequate en inadequate 
reacties	beschreven.		Er	worden	praktische	
handvatten	gegeven	over	hoe om te gaan 
met familieleden	die	vinden	dat	de	patiënt	
niet	mag	weten	wat	er	aan	de	hand	is	en	
met	jonge kinderen.	

	 De	thematiek	wordt	zeer	concreet	gebracht	
en	met	tal	van	voorbeelden	geïllustreerd.	eventuele quote, belangrijke opmerking....

Slecht nieuws
goed communiceren

Doelgroep
Deze studieavond richt zich tot artsen. Ook andere 
geïnteresseerden zijn welkom, in het bijzonder 
psychologen,  leden ethische commissies, 
verpleegkundigen, biomedici, pastores, sociaal 
werkers, GVO, orthopedagogen, …

Livestream of opname 
U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via 
livestream. U kunt ook live vragen stellen via chat. 
Mocht u zich de avond zelf niet kunnen vrijmaken, 
dan kunt u zich ook inschrijven om nadien de opname 
te bekijken via pc. In beide gevallen heeft u een 
computer met internet nodig.

Stuurgroep geneeskunde
Dr. Willy Deloof, internist, voorzitter
Dr. Greet Bral, pneumoloog, Jan Yperman Ziekenhuis
Prof.dr. Geert Callewaert, kulak
Dr. Lieven Cardoen, chirurg, AZ Delta
Dr. Patrick Coussement, cardioloog,
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Dr. Dirk Devriendt, chirurg, AZ Groeninge
Dr. Ivan Devriendt, huisarts (kortrijk)
Dr. Marc Lemiengre, huisarts (Roeselare)
Dr. kristof Ramboer, radioloog, AZ Sint-Lucas Brugge
Dr. Willem Stockman, anesthesist, AZ Delta
Dr. Antoon Van den Berge, huisarts (Zonnebeke)
Dr. Reinhilde Zwaenepoel, huisarts (Zwevegem)

Gepland

• Medische beeldvorming (3 sessies) 
 Brugge, dinsdagen 25 februari, 18 maart en
 1 april 2014, 20.30 – 22.30u

• Suïcide - een onoplosbare puzzel 
 kulak, woensdag 7 mei 2014, 20.30u – 22.30u
 Prof.dr. Joris vandenberge, kU Leuven


