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Diabeteszorg in verandering door
scherpe focus en vernieuwing
Van patiëntgerichte naar persoonsgerichte zorg
Wat u kan verwachten op het programma*:

✓

“Mangomoments make healthcare a little sweeter!”
De relatie tussen mangomomenten en kwaliteit van zorg”
Prof. dr. K. Vanhaecht, Leuvens instituut voor
GezondheidszorgBeleid, KU Leuven

✓

Artificiële pancreas in aantocht?
Prof. Dr. C. De Block, diensthoofd endocrinologie, UZA

✓

Niet-insuline behandeling van type 1 diabetes:
werkt het en is het veilig?
Prof. dr. P. Guilard, UZ Gasthuisberg, KU Leuven

✓

Het vuur brandende houden in burn-out tijden.
Essentiële zoethouders voor patiënt en zorgverlener.
Dhr. S. Van Herreweghe, psycholoog, therapeut,
coach, trainer, auteur, UGent

✓

Voeding en diabetes: chia bessen en laagkoolhydraat
of toch gewoon een Vlaamse stoofpot?
Prof. C. Matthijs, klinische Voeding, UZ Leuven en
Klinische & Experimentele Endocrinologie, KU Leuven

✓

Genezing van type 1 diabetes: waar staan we?
Prof. dr. C. Mathieu, diensthoofd Endocrinologie UZ
Gasthuisberg, KU Leuven

✓

Op weg naar patient centered care-patiëntgerichte zorg:
hoe pak je dat aan? Tips & tricks uit de praktijk.
Mevr. L. Jacobs & E. Van Bael, stafmedewerker
Kwaliteitsmangement – Patient Centered Care, UZ Leuven,
en coördinator Mangomoment-project

✓

Diabetes type X: wat?
Prof. dr. F. Nobels, diensthoofd Endocrinologie, OLV Aalst

Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

ICC Gent

*

Vanaf juni kan u het volledige
programma terugvinden op
www.diabetessymposium.be

Ding mee voor

“DE PLUIM 2018”

informatie op www.nvkvv.be

www.diabetessymposium.be

21ste Diabetessymposium

Op zoek naar
MANGOMOMENTEN
Een zorgverlener die met een
klein gebaar of onverwachte
attentie een moment van grote
waarde creëert voor een patiënt,
dat is een Mangomoment.

“Onverwachte positieve ervaringen tijdens
dagelijkse zorgactiviteiten hebben niet
enkel een positieve impact op patiënten,
bewoners en familieleden maar zullen
tevens de bevlogenheid van hulpverleners
positief beïnvloeden.”
Prof. dr. K. Vanhaecht, Leuvens instituut
voor GezondheidszorgBeleid, KU Leuven

Laat je horen!

Deel jouw positief verhaal
MANGOMOMENT.BE
Of deel jouw Mangomoment op Facebook
en Twitter met de hashtag #Mangomoment
Like de facebookpagina Mangomoment
en het twitteraccount @MangoLIGB

Een onderzoeksproject van het Leuvens Instituut voor
GezondheidszorgBeleid - Meer informatie: www.ligb.be

V.U.: NVKVV - Vergote Square 43 - 1030 Brussel. Verboden op de openbare weg te werpen.

Hé daar, ook jij
creëert momenten
van grote waarde
binnen de chronische
zorg voor personen
met diabetes.

