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Wij zijn er voor jou!
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Informatiebeurs
Dinsdag 20 juni 2017
VC Mozaïek Kortrijk

Programma
Dinsdag 20 juni 2017 in VC Mozaïek
Overleiestraat 15A, van 17u tot 20u30

Infobeurs
Kortrijk,

Voordrachten

van 18u tot 19u30
Aan infostanden zitten deskundigen klaar voor jouw persoonlijke
vragen, rond:

17u00 - 18u00 Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen
Mieke Werbrouck, consulent huisvandeMens en LEIFconsulent

•

“Over de wilsverklaringen die je vooraf kan invullen, bestaan veel
misverstanden. Ik klaar die uit en geef als belangrijkste advies:
praat erover, met je naasten, met je arts.”

•

LEIF West-Vlaanderen & huisvandeMens

19u30 - 20u30 Levenseinde, verhalen uit de praktijk
Dr. Koen Titeca, diensthoofd psychiatrie en LEIFarts
Dr. Koen Titeca vertelt vanuit zijn ervaringen als psychiater en
LEIFarts. Hij licht het actueel verzoek voor euthanasie toe en gaat
dieper in op vragen rond euthanasie bij dementie en psychisch
lijden.

Orgaandonatie

De Maakbare Mens
•

Mieke Werbrouck gaat in op vragen als: Hoe maak je duidelijk
welke behandelingen je niet wil? Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Kan euthanasie bij dementie?

Wilsverklaring euthanasie en negatieve wilsverklaring

Palliatieve zorgen

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
•

Teraardebestelling, registratie wilsverklaringen

Stad Kortrijk
•

Erfenisrecht

Notaris
•

Lichaam schenken aan de wetenschap

KULAK
•

Afscheid nemen en omgaan met verlies

huisvandeMens

Interesse?
Schrijf je in voor de voordrachten: kortrijk@deMens.nu of T 056 25 27 51.
Toegang gratis.
Zin in een pauze? Dat kan in het Mozaïek café, met croque-monsieurs ten voordele van LEIF West-Vlaanderen.
Meer info: www.levenshuis.be/leif, www.leif.be

