KOSTPRIJS




€ 65 per persoon
Map en koffie inbegrepen
Maximum 35 deelnemers omwille van het interactieve karakter van de studiedag

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven is verplicht vóór
1 september
via mail: info@palliatieve.be
of telefonisch: 051 51 98 00.
Gelieve bij inschrijving uw naam en
de naam van de organisatie te vermelden.
Na inschrijving ontvangt u een factuur. Uw inschrijving is pas definitief na betaling!
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 parkeerplaatsen bevinden zich op wandelafstand van onze lokalen.
Info over parkeren via deze link
http://www.diksmuide.be/
Parkeermogelijkheden.

Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende

Studienamiddag
Nausea en braken
10 september 2015
Van 13u00 tot 17u30

Doelgroep:
Hulpverleners werkzaam in
palliatieve zorg

De Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen heeft een aantal
richtlijnen ontworpen. Een van deze
richtlijnen betreft nausea en braken.

PROGRAMMA
13u00 Onthaal met koffie
13u30 Welkom en inleiding

Misselijkheid treedt op bij 50 tot 62%
en braken bij 17 tot 22% van de
patiënten in een vergevorderd
stadium van kanker. Beide hebben
een zeer negatieve invloed op de
kwaliteit van leven. Blijvende
klachten
kunnen
leiden
tot
dehydratie, metabole stoornissen,
ondervoeding, niet kunnen of willen
innemen van medicatie of staken van
therapie. De behandeling van
dergelijke klachten vraagt een goede
diagnose en behandeling.
Met de richtlijn willen de Federatie
en het Netwerk meer duidelijkheid
scheppen over het stellen van een
diagnose en over de bestaande
behandelingsmogelijkheden en een
houvast bieden aan zorgverleners
met aandacht voor communicatie en
interdisciplinaire
samenwerking.
Experten leggen de richtlijn stap voor
stap uit en overlopen de bestaande
medicatie.

13u40 Verzamelen van vragen uit de
praktijk (Dr. Hilde Moerman)
13u45 Begrippen, pathofysiologie en
etiologie (Dr. Hilde Moerman)
14u45 Pauze
15u00 Integrale en niet-medicamenteuze
benadering, verpleegkundige
aandachtspunten en
praktijkervaring
(Mevr. Christine De Coninck)
16u00 Pauze
16u15 Oorzakelijke en medicamenteuze
behandeling en achterliggende
wetenschappelijke evidentie
(Prof. Dr. Karen Geboes)
17u15 Overlopen oorspronkelijke vragen
en afronding (Dr. Hilde Moerman)

SPREKERS
Mevr. Christine De Coninck,
verpleegkundige palliatief support
team UZ Gent
Prof. Dr. Karen Geboes,
adjunct-kliniekhoofd Gastroenterologie, UZ Gent
Dr. Hilde Moerman,
huisarts en arts van de palliatieve
thuiszorgequipe Netwerk
Palliatieve Zorg Zuid-WestVlaanderen

OPZET
Bij de start van de studienamiddag
worden deelnemers uitgenodigd
om vragen uit hun praktijk in te
brengen. De sprekers leiden het
subthema in.
Daarna is er tijd voor uitwisseling
binnen de verschillende groepen,
telkens met terugkoppeling naar
de spreker.
U
vindt
de
www.pallialine.be.
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