Werken met de Richtlijn Nausea & braken
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in samenwerking met
het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (Panal)

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.
Dinsdag 13 oktober 2015 van 13u00 tot 17u00
prof. dr. Karen Geboes, adjunct-kliniekhoofd Gastro-enterologie, UZ Gent
dr. Johan Coppens, huisarts-consulent van Panal vzw
mevr. Lieve Desmet, hoofdverpleegkundige bij Panal vzw
75 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE82 7364 0127 0068 van Panal vzw met
de mededeling “PALL/2015 + naam deelnemer”
Panal vzw, Waversebaan 220, 3001 Heverlee
via www.panal.be – rubriek activiteiten (klik hier) of met een mailtje naar
vragen@panal.be
Wordt aangevraagd.
PALL/2015

Bijkomende vragen?
Neem contact met Nele Geysen, vormingsverantwoordelijke Panal, 016 23 91 01 of vragen@panal.be

