Werken met de Richtlijn Nausea & braken
Praktijkgerichte vorming
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Misselijkheid treedt op bij 50 tot 62% en braken bij 17 tot 22% van de patiënten in een vergevorderd stadium
van kanker. De prevalentie is sterk afhankelijk van geslacht, leeftijd, diagnose en stadium van de ziekte. Nausea
en braken hebben een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Persisterende klachten van misselijkheid
en braken kunnen uiteindelijk leiden tot dehydratie, metabole ontregeling (nierfunctiestoornissen),
ondervoeding, niet kunnen of willen innemen van medicatie of staken van radio- of chemotherapie, enz. De
behandeling van patiënten met dergelijke klachten is niet eenvoudig en vraagt een goede diagnose en
behandeling.
Met de richtlijn Nausea en braken op www.pallialine.be wil de Federatie meer duidelijkheid
scheppen over het stellen van een diagnose en over de bestaande behandelingsmogelijkheden, en
meer houvast bieden aan artsen en andere zorgverleners met aandacht voor communicatie en
interdisciplinaire samenwerking. De opleiding richt zich tot zorgverleners werkzaam in een van de
palliatieve settings. Experten in palliatieve zorg leggen de richtlijn stap voor stap uit en overlopen de
bestaande medicatie en behandelingsmogelijkheden. Dit alles gebeurt op een intensieve en
interactieve manier. Deelnemers worden uitgenodigd om vragen uit hun praktijk in te brengen.
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Verpleegkundigen en artsen van palliatieve support teams, palliatieve eenheden,
multidisciplinaire begeleidingsequipes, thuisverpleging en woonzorgcentra.
Donderdag 23 oktober 2014 van 13u30 tot 17u30
mevr. Christine De Coninck, palliatief verpleegkundige, palliatief support team UZ
Gent
prof. dr. Karen Geboes, Adjunct-Kliniekhoofd Gastro-enterologie, UZ Gent
dr. Hilde Moerman, huisarts, arts van de palliatieve thuiszorgequipe van het Netwerk
Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
Leden 75 euro / niet-leden 90 euro
Te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
CC het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
via www.palliatief.be > vto > aanbod Federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
Het aantal deelnemers is beperkt.
Wordt aangevraagd.
N&B/1415

Bijkomende vragen?
Neem contact met Greet François, stafmedewerker vorming Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op
tel. 02/255 30 42 of e-mail greet.francois@palliatief.be

