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Meer informatie en inschrijven :  
 
LSW LoKa—Sel Zorgnetwerk 
Zenneland  
Tel : 02 306 80 44  
Christa.roelants@zenneland.be  
 
 
Wit—Gele Kruis  
Tel : 02 272 46 80  
Francois.DeKeersmaecker@wgkvlb.be 
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Zorgloket@londerzeel.be  
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Tel : 015 71 92 15  
Hanne.rits@ocmw-kapelle-op-den-bos.be  
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Lokaal SamenWerkingsinitiatief 
Eerste lijns gezondheidszorg  

Londerzeel / Kapelle op den Bos  

Iedereen, jong én oud, 
WELKOM  

Als pijn je leven beheerst 
Leven met chronische pijn 



9 mei 2017 

Leven met chronische pijn : 

algemene toelichting + getuigenis 
Spreker :  Dr. Van Kerckhoven, adviserend geneesheer OZ   

                     Lynn Formesyn, averechtse pijnpatiënt met een positief verhaal  
 

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Kapelle op den Bos,  

                     Marktplein 29, 1880 Kapelle op den Bos 

Tijdstip : van 20u tot 22u  

 

Het eerste deel van de avond spitst Dr. Van Kerckhoven zich toe op het   feno-
meen "pijn", waar het vandaan komt en waardoor het beïnvloed wordt. 

Deel twee bestaat uit de getuigenis van Lynn Formesyn, mama en chronische 
pijnpatiënte, schrijfster, blogster, journaliste. Zij brengt haar verhaal, een       
positief verhaal maar tegelijkertijd ook een verhaal van onbegrip.  

 

8 juni 2017  

Chronische ‘onverklaarde’ vermoeidheid en pijn:  

een biopsychosociale visie 

Spreker :  Prof. Dr. Van Houdenhove  

Locatie:  Gemeenschapscentrum Gerard Walschap   

  Sint Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel  

Tijdstip : van 20u tot 22u  

 

In deze lezing gaat Dr. Van Houdenhove dieper in op een nieuwe   Amerikaanse 

visie en karakteriseert hij ‘onverklaarde’ chronische vermoeidheid/pijn als een 

persisterend verlies van algemene (fysieke, mentale, emotionele,…)                 

belastbaarheid. Om dit verlies te verklaren vertrekt hij vanuit een                    

biopsychosociaal perspectief.  

 

28 september 2017 

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden  
Spreker 1 :  Lieve Thienpont, Psychiater-Psychotherapeute, LEIFarts,    

  Voorzitter van Vonkel/LEIFpunt Gent en auteur van Libera Me  

Spreker 2: Getuigenis van een moeder                 
 

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Kapelle op den Bos 

  Marktplein 29, 1880 Kapelle op den Bos 

Tijdstip : van 20u tot 22u 

 

In een tijd van controverse omtrent de mogelijkheid op euthanasie bij       

psychisch lijden, wil Lieve Thienpont voornamelijk de opportuniteiten van 

de euthanasievraag belichten bij de chronisch zieke psychiatrische patiënt. 

De toelichting wordt gevolgd door de getuigenis van een moeder. 

 

17 oktober 2017 

Neurostimulatie als behandeling van chronische pijn 

Spreker :  Dr. Van Havenbergh, neurochirurg   

Locatie:  Gemeenschapscentrum Gerard Walschap   

  Sint Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel  

Tijdstip : van 20u tot 22u  

 

 

Chronische pijn komt zeer frequent voor in onze huidige samenleving. Deze 

problematiek heeft vaak een grote impact op het sociaal functioneren en 

heeft bovendien een enorme economische impact. De aanpak van chroni-

sche pijn dient per definitie op vele verschillende vlakken te gebeuren. In       

sommige situaties kunnen neuromodulatietechnieken hulp bieden.  

Tijdens deze avond krijgt u een overzicht  van de        

mogelijke neuromodulatieve technieken bij pijn                      

geïllustreerd aan de hand van gevallenstudies.  

   


