Werken met de Richtlijn Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten
Praktijkgerichte vorming
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Uit onderzoek blijkt dat matige tot ernstige pijn voorkomt bij 64% van de patiënten met vergevorderde stadia
van kanker. Maar pijn treedt ook vaak op in de palliatieve fase van andere, niet-oncologische ziekten zoals ALS,
COPD, hartfalen, multipele sclerose, enz. De behandeling van patiënten met pijn is niet eenvoudig en vraagt een
goede pijnanamnese. Er bestaan verschillende indelingen en vormen van pijn bv. nociceptieve pijn,
neuropathische pijn, somatische pijn, doorbraakpijn, elk met een andere ontstaanswijze.
De richtlijn ‘pijnbestrijding bij palliatieve patiënten’ (www.pallialine.be) biedt aandachtspunten voor
het goed uitvoeren van de anamnese en wil helpen bij het stellen van een diagnose en het kiezen van
een adequate behandeling uit de verschillende mogelijkheden. Met de richtlijn en met deze opleiding
wil de Federatie meer houvast bieden aan artsen en andere zorgverleners.
Experten in palliatieve zorg leggen de richtlijn stap voor stap uit. Dit alles gebeurt op een intensieve
en interactieve manier. Deelnemers worden uitgenodigd te reflecteren op het eigen handelen en dit te
vergelijken met de richtlijn. Zo maken zij zich de inhoud van de richtlijn eigen.
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Verpleegkundigen en artsen van palliatieve support teams, palliatieve eenheden,
multidisciplinaire begeleidingsequipes, thuisverpleging en woonzorgcentra.
Donderdag 27 november 2014 van 13u30 tot 17u30
dr. Martine De Laat, anesthesist en palliatief arts UZ Gent
dr. Peter Demeulenaere, huisarts en palliatief arts GZA Ziekenhuizen Antwerpen
mevr. Mimmie Wouters, palliatief verpleegkundige, netwerk palliatieve zorg AalstDendermonde-Ninove
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.
PIJN/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

