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Heb jij ideeën of voorstellen over rouw en rouwzorg in onze samenleving?
Wil je mee vormgeven aan de rouwzorg van de toekomst? 
Ga je graag in gesprek met naasten, patiënten, zorgverleners of beleidsmakers? 

Neem dan deel aan de BE-CARED-klankbordgroepen in Baal, Borgerhout of Gent.   

Wat is BE-CARED? 
Het BE-CARED-project wil naasten en nabestaanden van (kanker)patiënten rouwzorg 
op maat bieden. De voorbije drie jaar hebben we via vragenlijsten, interviews en 
focusgroepen de ervaringen en noden in kaart gebracht. Nu willen we over de resultaten 
discussiëren, luisteren naar jouw ideeën en richtlijnen formuleren voor de praktijk. 

Wie zoeken we? 
	\ Zorgverleners die werken in de (pallatieve) zorg in een ziekenhuis of in de thuiszorg  
	\ Kankerpatiënten en mensen die recent van kanker genezen zijn 
	\ Naasten en nabestaanden van kankerpatiënten 
	\ Beleidsmakers die affiniteit hebben met oncologie, rouwzorg of palliatieve zorg 

DE TOEKOMST 
VAN ROUWZORG
DENK EN PRAAT MEE TIJDENS ONZE KLANKBORDGROEPEN
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Wat mag je verwachten? 
	\ We starten om 13 uur met een korte uiteenzetting door Fien Leysen en een toelichting 

over het BE-CARED-project. 
	\ Vervolgens neem je met 5 à 6 andere deelnemers plaats aan tafel om ervaringen en 

kennis rond rouwzorg uit te wisselen. 
	\ Tot slot geven we een korte samenvatting van de bevindingen en conclusies.
	\ We ronden af om 17 uur. 

Waarom deelnemen?
Jouw ervaringen, ideeën en mening staan centraal en helpen ons om de rouwzorg op 
maat verder uit te bouwen, zowel in ziekenhuizen als thuis. We brengen je achteraf op de 
hoogte van het eindresultaat. 

Data en locaties
	\ 26 september 22, 13-17 uur, De Kom, Baal
	\ 29 september 22, 13-17 uur, ’t Werkhuys, Borgerhout
	\ 6 oktober 22, 13-17 uur, Blaisantkerk, Gent

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Je kan je dus maar voor één klankbordgroep 
inschrijven.  

Inschrijven
Inschrijven kan via www.uzgent.be/klankbordgroepen-be-cared of via de QR-code.
Je krijgt een inschrijvingsbevestiging. Ongeveer een week voor de bijeenkomst sturen we 
je het definitieve programma en alle praktische informatie.

Contact
	\ be-cared@uzgent.be
	\ Tel. 09 332 23 56 

Flyer DE TOEKOMST VAN DE ROUWZORG.indd   2Flyer DE TOEKOMST VAN DE ROUWZORG.indd   2 29/06/2022   10:38:4729/06/2022   10:38:47


