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Patiënten met orale antikanker geneesmiddelen begeleiden tot adequaat zelfmanagement en therapietrouw vormt een grote uitdaging voor 
de praktijk. Tijdens dit symposium wordt de vertaalslag gemaakt van onderzoek naar praktijk. Eerst worden de resultaten van twee 
onderzoeken voorgesteld. Hierna worden de onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk door middel van concrete aanbevelingen en 
praktijkvoorbeelden.  Het symposium wordt afgesloten met een multidisciplinair panelgesprek.  
 
DOELGROEP:  
Zorgverleners in de oncologie (o.a. artsen, verpleegkundigen, apothekers,…), beleidsmakers (o.a. mutualiteiten), farmaceutische industrie 
 
DATUM: 
maandag 13 oktober 2014 van 18u tot 22u 
 
LOCATIE:  
Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt (route: http://www.elewijtcenter.be/content/wegbeschrijving) 
 
INSCHRIJVING:  
40 euro (studenten betalen 25 euro), incl. een hapje en een drankje 
 
PROGRAMMA:  
17u30: Onthaal en registratie (met drankje en broodje)    
18u00: Verwelkoming      
18u05: Getuigenis patiënt     
18u15: Therapietrouw bij nierkankerpatiënten die orale TKI’s nemen: resultaten van de IPSOC studie (KU Leuven)  
18u30: Onderliggende mechanismen van therapietrouw bij kankerpatiënten die orale TKI's nemen: resultaten 
 van een kwalitatief onderzoek (UCVV - UGent) 
19u00: Begeleiding van patiënten die orale TKI’s nemen: huidige praktijk versus mogelijkheden en verwachtingen  
 van zorgverleners (KU Leuven) 
19u20: Aanbevelingen voor de praktijk (UCVV - UGent en KU Leuven) 
19u40: Pauze 
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20u00: Goede praktijkvoorbeelden: 

 Praktijkvoering orale target therapie (AZ Damiaan Oostende) 
 Het ROTS-project: lessons learned (Sint-Lucas Gent) 
 Begeleiding van patiënten die orale TKI’s nemen: perspectief van de oncoloog (KU Leuven) 

21u00: Multidisciplinair panelgesprek met vertegenwoordigers van o.a. verpleegkundigen, oncologen,  
 apothekers, beleidsmakers, psychologen en eerstelijnszorgverleners 
21u50: Slotbeschouwingen 
22u00: Einde 
 
PRAKTISCH:  
Inschrijven: Via de link https://webapps.ugent.be/eventManager/events/therapietrouw (voor 6 oktober 2014) 
Kostprijs: 40€ voor zorgverleners, 25€ voor studenten op rekening BE59-3900-9658-0026 van de Universiteit Gent met vermelding 
 van uw naam en referentie B/12688/01. Uw inschrijving is bevestigd na betaling. 
Accreditering: is aangevraagd. 

 
VERDERE INLICHTINGEN: 
Ann.VanHecke@UGent.be (09/332 36 29)  
Veerle.Foulon@pharm.kuleuven.be (016/32 34 64) 
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