
   

 
 
 

Studiedag 10 mei 2007 
"Chroniciteit en (arbeids)participatie" 

INLEIDING  
 
In toenemende mate worden schadebeheerders geconfronteerd met claims van 
slachtoffers die - ook al stelt de arts een stabilisatie van het herstel vast met een 
medisch relatief gunstig resultaat - toch nog functionele hinder blijven ervaren. 
Klachten die betrekking hebben op vermindering in economisch vermogen, hinder 
bij uitvoeren van huishoudelijke taken, nood aan hulp van anderen,… zijn daarvan 
het gevolg. 
Zelfs na ongevallen die aanvankelijk minder ingrijpende gevolgen leken te hebben, 
melden slachtoffers chronische klachten die hen - soms in aanzienlijke mate - be-
perken in hun (arbeids)participatie. Daarbij gaat het ondermeer om rugklachten, 
nek-en schouderklachten, CVS, fybromyalgie,depressie, burn-out, whiplash… 
 
De studiedag die ACT Désiron inricht op 10/05/2007 behandelt deze problematiek.  
In een eerste luik brengen we in beeld over hoeveel mensen het gaat en wat hierop 
het antwoord van wetgeving en wetenschap is. Het tweede luik maakt dit concreet 
door een antwoord te bieden op de vraag: Hoe kan er omgegaan worden met 
klachten die nog aanwezig zijn als de medicus het einde van zijn inbreng aankon-
digt? In toenemende mate ontwikkelt zich een therapeutische aanbod dat een ver-
hoging van belastbaarheid beoogt, met een gunstige impact op de (ar-
beids)participatie van de betrokken schadelijders tot gevolg. Wat mag van dergelij-
ke revaliderende therapeutische inbreng verwacht worden en wie zijn zoal de “spe-
lers” in dat veld? 
 
De sprekers die voor deze studiedag een bijdrage leveren, zijn meer dan deskundig 
in dit domein. Ze houden al geruime tijd de “vinger aan de pols” in deze ontwikke-
ling. Wij stellen U hierbij het programma van onze studiedag voor, dat door de bij-
dragen van ondermeer prof. dr. Donceel, dr. Van Hul, dr. Van Hoof, garant staat 
voor degelijke onderbouwde informatie. De inbreng van organisaties als DBC, Win-
nock, Open Therapeuticum, Gen Re staat garant voor een helder beeld over con-
crete aanpak en de kosten/baten verhouding die daarvan verwacht kan worden. 
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PROGRAMMA 

 9.00u    Onthaal 

 9.30u    Inleiding 

 9.45u    Langdurige arbeidsongeschiktheid: Analyse vanuit het perspectief van de ziekteverzekering 
              Dr. Chris Van Hul – Medische Directie Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen 

  10.15u Vermijden van chronische ongeschiktheid: Welke steun biedt de wetgeving? 
Prof. Dr. Peter Donceel, Afdeling Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde, K.U. Leuven  

10.45u  Pauze  

11.00u  State of the art met betrekking tot aanpak van chronische problematieken 
Prof. Dr. Elke Van Hoof – Universiteit Hasselt (AUH-PHL) en VUB 

11.30u  Vraagstelling   

12.00u  Lunch  

13.30u  Open Therapeuticum Leuven, een mogelijk traject vanuit een globale aanpak 
Mevr. Annemie Schueremans – Oprichter Coördinator Open Therapeuticum Leuven, Private Stichting 
Mr. Kris Hubrechts – Advocate – Lid van Raad Van Bestuur Open Therapeuticum Leuven, Private Stichting  

Antwoorden vanuit therapeutische – revaliderende – benadering  
Dhr. Jef Vanstechelman – Kinesitherapeut – AZ St. Lucas 

Antwoorden vanuit therapeutische – revaliderende – gedragsmatige benadering aan de hand van 
achtereenvolgens een psychologische, fysieke en multidisciplinaire aanpak. 
Drs. Cindy Wings-Kölgen – Winnock  

15.00u  Budgetcontrole bij verzorging van mensen met ernstige letsels 
Herr Frederic Spohr – Phlegeberater – Gen Re – Rehabilitations-Dienst  

15.30u  Conclusies 

15.45u  Vraagstelling 

16.15u  Drink 
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KOSTPRIJS 

260 Euro (Excl. BTW) Koffie, lunch & Syllabus inbegrepen. 
U heeft de mogelijkheid om met opleidingscheques te betalen. 

LOCATIE 

A-Mano (voorheen Pot-aarde) 
Antwerpsesteenweg 96  
2840 Rumst 
Tel: 015 32 33 23 
www.a-mano.be  

ACCREDITERING 

Voor juristen : erkenning van 6 juridische punten voor permanente vorming werd bekomen bij de orde van 
Vlaamse balies  

IK WENS MIJ IN TE SCHRIJVEN 

Om u in te schrijven kan u ons contacteren op volgende manieren  
 
Post:  ACT Desiron 
  Vredestraat 51 
  3500 HASSELT 
 
Telefoon:  011 27 29 38 
 
Mail:   info@act-desiron.be 
 
Via website: www.act-desiron.be formulier “contact” onderwerp studiedag 

  
 


