
 

 

 
  

De diensten geriatrie en ouderenpsychiatrie 
van het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus 

Brugge i.s.m. het CRA-platform van HABO nodigen u uit op hun 
tiende multidisciplinair symposium ouderenzorg. 

10-jarig bestaan van het Brugs multidisciplinair symposium ouderenzorg 
Empowerment in de zorg voor kwetsbare ouderen 

 

Zaterdag 6 mei 2023 
Auditorium Sint-Lodewijkscollege – Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

 

Sprekers 
 
Lieve Lemey is als ouderenpsychiater werkzaam in het CGG Noord-West-Vlaanderen. Daarnaast is zij consulent ouderenpsychiatrie 
aan het UZ Gent, en neemt zij een team-ondersteunende en superviserende rol op binnen Reakiro West-Vlaanderen.  
 
Mieke Vandorpe coacht en adviseert directieleden en bestuursorganen van woonzorgcentra. Mieke is ook bestuurder van WZC 
Annuntiaten in Heverlee, en was zelf jarenlang directeur in de ouderenzorg. 
 
Caroline Maere is geriater in het AZ Sint-Lucas in Brugge, en is samen met haar  team van collega’s, verpleegkundigen en paramedici 
dagdagelijks bezig met vroegtijdige zorgplanning voor haar patiënten. 
 
Inge Kustermans is verpleegkundige binnen het palliatief support team van het AZ Sint-Lucas in Brugge.  
 
Jan Tessier  is kinesist en werkte 28 jaar in een WZC en dagverzorgingscentrum in Blankenberge. Hij is expert valpreventie bij 
ouderen. 
 

Muzikale opluistering 
 
Deze jubileumeditie wordt muzikaal opgeluisterd door Cantores Continuo, het seniorenkoor van de Brugse korenfamilie Cantores, 
onder leiding van Reinhard Andries. Cantores Continuo werd in september 2015 opgericht voor geoefende koorzangers die op latere 
leeftijd willen blijven zingen, en die net dankzij hun leeftijd en ruime (zang)ervaring kleur en rijkdom geven aan deze groep. 
 

Organiserend comité 
 
AZ Sint-Lucas: Dr. Caroline Maere, Dr. Tracy Ghillemijn, Dr. Marieke Mylle 
 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende: Dr. Greet Lambert, Dr. Raf Van Hoeyweghen, Dr. Katia Brouns, Dr. Griet Buyck, Dr. Elke Roosens,  
Dr. Karlijn Van Hoe 
 

CRA-platform HABO: Dr. Hans Bogaert, Dr. Steffie Hoorens, als vertegenwoordigers van alle CRA’s van HABO  

 
 

Doelgroep 
 

Artsen (CRA’s, huisartsen, geriaters, ouderenpsychiaters …); multidisciplinaire equipes van WZC en diensten geriatrie; 
directies en leidinggevenden van WZC, ziekenhuizen en diensten geriatrie; thuisverpleegkundige equipes 

 



 

 

 
 

Programma 
 

8:30 – 8:50 Inschrijvingen 
 
8:50 – 9:00 Welkom 
  Dr. Hans Bogaert, Dr. Tracy Ghillemijn, Dr. Katia Brouns (moderatoren) 
 
9:00 – 9:45 Empowerment bij ouderen in een residentiële setting: via kleine interventies naar meer veerkracht. 
  Dr. Lieve Lemey 
 
9:45 – 10:30 Kleinschalig genormaliseerd wonen in woonzorgcentra: middel of doel? 
  Mieke Vandorpe 
 
10:30 – 11:00 Pauze 
 
11:00 – 11:30 Vroegtijdige zorgplanning: een samenspel van communicatie, teamwork en timing. 
  Inge Kustermans en Dr. Caroline Maere 
 
11:30 – 12:00 To Be or not to Be: Bewegen om gezond ouder te worden.... That's the question... 
  Jan Tessier 
 
12:00 – 12:30 How can I keep from singing? 
  Cantores Continuo onder leiding van Reinhard Andries 
 
12:30 – 13:00 Feestelijke receptie 
 
 

Inschrijving 
 

Bedrag  Standaardbedrag: €30 
Personeel van de Brugse ziekenhuizen en met hen samenwerkende WZC, studenten: €15 

 
Procedure Mail naar geriatrie.secretariaat@azsintjan.be: uw naam, adres, functie en plaats van tewerkstelling, al dan niet 

aanwezigheid op de receptie. 
Het inschrijvingsgeld stort u op rekening BE21 0017 7810 7303 van “Geriatrie-Habo” met vermelding van uw naam. 
Eén storting per persoon! 
Uw inschrijving is pas definitief na aanmelding via mail én na storting van het inschrijvingsgeld. 

 
Accreditering Aangevraagd onder rubriek 6 ‘Economie en ethiek’. 

 
 
 
 

Locatie 
 

Auditorium Sint-Lodewijkscollege 
Magdalenastraat 30 

8200 Sint-Andries (Brugge) 
 

(Op wandelafstand van het station in Brugge, kant Sint-Andries) 
 


