KOSTPRIJS




€ 80 per persoon
Map, middagmaal en koffie zijn
in de prijs inbegrepen
Maximum 35 deelnemers
omwille van het interactieve
karakter van de studiedag

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven is verplicht vóór 8
september
via mail: info@palliatieve.be
of telefonisch: 051 51 98 00.
Gelieve bij inschrijving uw naam,
de naam van de organisatie te
vermelden.
Uw inschrijving is pas definitief na
overschrijving op rekening
IBAN BE 87 7755 9664 4694 met
vermelding van naam deelnemer,
naam organisatie en studiedag
palliatieve sedatie.
Het Netwerk voorziet een
vormingsattest.

LOCATIE
Lokalen Netwerk Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende
1e verdieping
Stovestraat 2A
8600 Diksmuide

BEREIKBAARHEID
Wanneer u met de auto komt, kunt u
op de markt van Diksmuide parkeren;
het deel aan de kant van de
Stovestraat is gratis. Er is ook
mogelijkheid tot gratis parkeren op de
randparking 3 noord, het Heilig
Hartplein en andere pleintjes. Deze
parkings
bevinden
zich
op
wandelafstand van onze lokalen.
Info over parkeren via deze link
http://www.diksmuide.be/
Parkeermogelijkheden.

Studiedag
Palliatieve sedatie
18 september 2014

Doelgroep:
Hulpverleners werkzaam in
palliatieve zorg

De Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen heeft een aantal
richtlijnen ontworpen. Een van deze
richtlijnen betreft palliatieve sedatie.
Niettegenstaande palliatieve sedatie
al langer wordt toegepast is het een
actueel begrip, zowel binnen de
wereld van palliatieve zorg als ver
daarbuiten.
Er is veel begripsverwarring, zelfs bij
hulpverleners actief in palliatieve
zorg.
Met deze richtlijn en de daaraan
gekoppelde vorming wil het Netwerk
Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende,
in samenwerking met de FPZV,
duidelijkheid scheppen omtrent
palliatieve sedatie en hulpverleners
vertrouwd maken met de nodige
kennis en vaardigheden.
Beide organisaties hebben een
praktijkgerichte en
interactieve
vorming voor ogen.

PROGRAMMA



10u00
10u30

SPREKERS

Onthaal met koffie
Inleiding en
verzamelen van vragen
uit de praktijk
(Karine Depuydt)
Definitie, doel,
indicatie en
voorwaarden
(Dr. Gert Huysmans)



Dr .Gert Huysmans:
huisarts en voorzitter Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen



Dr. Marc Desmet:
arts, medisch verantwoordelijke
palliatief support team en
palliatieve eenheid Jessa
Ziekenhuis, Hasselt



Dina Declerck: verpleegkundige
coördinator PZA (Palliatieve Zorg
Advies– en Ondersteuningsteam),
AZ Sint-Jan, Brugge



10u45



11u30

Pauze



11u40

Hoe vertel je dat?
(Dr. Marc Desmet)



12u30

Broodjeslunch



13u15

Palliatieve sedatie, hoe
doe je dat?
(Dr. Gert Huysmans)



14u00

Pauze



14u15



15u00

En hoe verder?
(Dina Declerck)
Afrondende discussie
met koffie

OPZET
De sprekers leiden het subthema in.
Daarna is er tijd voor uitwisseling
binnen de verschillende groepen,
telkens met terugkoppeling naar de
spreker.

