Urgenties in palliatieve zorg
Aanbevolen voor huisartsen en ziekenhuisspecialisten, voor thuisverpleegkundigen en voor verpleegkundigen van acute ziekenhuisafdelingen,
maar ook van spoedafdelingen en verpleegeenheden voor intensieve zorg.

Palliatieve zorg probeert zoveel mogelijk proactief te zijn, waarbij geanticipeerd wordt op dreigende
problemen en complicaties. Toch treden soms onvoorspelbare urgenties op die, indien niet goed
aangepakt, voor de patiënt zeer belastend zijn en bij de nabestaanden een slechte herinnering nalaten.
Urgente situaties kunnen optreden ten gevolge van de voortschrijdende ziekte maar ook als
neveneffect van de therapie. De meest frequente urgenties thuis en in een ziekenhuisafdeling – zoals
acute dyspnoe, epilepsie, acute bloedingen, pijnopstoten, onrust en delirium, vena cava
superiorsyndroom, ruggenmergcompressie – worden besproken met de toepassing van de algemene
principes van beleidsvoering in de palliatieve zorg. Zin en onzin van urgente ziekenhuisopname en/of
therapie worden kritisch besproken.
Deze cursus wordt herhaald gezien de grote tevredenheid van de deelnemers de 3 laatste jaren, o.m.
over de praktijkgerichtheid ervan. Wegens de interactieve manier van lesgeven, worden slechts de 25
eerste inschrijvingen aanvaard.
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Verpleegkundigen en artsen van palliatieve settings, op spoedafdelingen of afdelingen
intensieve zorg in ziekenhuizen, in de thuiszorg, …
dinsdag 28 januari 2014 van 9u30 tot 16u30
prof. dr. Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie, coördinator palliatieve
zorg U.Z. Leuven
dr. Barbara Vantroyen, internist urgentiearts dienst spoedgevallen Jessa Ziekenhuis
Hasselt
dr. Peter Pype, huisarts, equipearts palliatief netwerk De Mantel
wordt aangevraagd.
9u30-11u30 Urgenties in de palliatieve en de terminale zorg
11u30-12u30 en 13u30-14u30 De palliatieve patiënt op de spoedgevallendienst van
een ziekenhuis
14u30-16u30 Urgenties in de palliatieve zorg– Who cares ?
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
leden 75 euro / niet-leden 90 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362
1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
URG/1314

Bijkomende vragen?
Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 42 of greet.francois@palliatief.be

