VORMING
Werken met de Richtlijn Delier
bij palliatieve patiënten
Praktijkgerichte vorming

Vrijdag 23 november 2018
van 13.00 tot 17.00 uur
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw heeft een aantal richtlijnen ontworpen.
Eén hiervan is de richtlijn delirium. Delirium of delier is een ziektebeeld dat ontstaat in
korte tijd, waarbij de aandacht wisselend verstoord is en de patiënt meestal verward
is, vaak met hallucinaties en waanbeelden. Zowel voor de patiënt als voor de naasten
kan een delier erg beangstigend en stresserend zijn. Ook voor de behandelende arts
en het verzorgend team kan het ziektebeeld verwarrend zijn. Een delier wordt dan ook
niet altijd onmiddellijk herkend (22-50%) terwijl het prognostisch ongunstig is en vaak
aanleiding is tot dringende hospitalisatie. Een goede diagnostiek en behandeling zijn
dan ook van groot belang, wat nog benadrukt wordt door de hoge prevalentie bij
kankerpatiënten in een ziekenhuis of palliatieve eenheid (25-45%) en bij patiënten in
hun laatste levensdagen en uren (85-90%).
Met deze opleiding willen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw en het Heidehuis vzw meer duidelijkheid scheppen over de pathofysiologie en etiologie van delier
en over de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Hiervoor leggen experten met
jarenlange klinische ervaring de richtlijn stap voor stap uit, waarbij verschillende casussen besproken worden met ruimte voor vraagstelling en uitwisseling.
Voor een vlot verloop worden deelnemers gevraagd om de richtlijn op voorhand door
te nemen. U kan de richtlijn vinden op de website www.pallialine.be.
Organisatie
Doelgroep
Prijs
Locatie
Accreditatie

Heidehuis vzw i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
De opleiding richt zich tot zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen,
…) die werken met palliatieve patiënten.
€ 75, inclusief syllabus.
Heidehuis, Fazantendreef 11, 8200 Brugge Sint-Michiels
Accreditatie Ethiek en economie wordt aangevraagd.

Inschrijven vóór 16 november 2018

Via e-mail: info@heidehuis.be

telefonisch: 050 40 61 50

Programma
Docenten

13.00 – 13.15 u

Dr. Gert Huysmans, huisarts, equipearts Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen
Dr. Lieve Lemey, ouderenpsychiater, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
Mevr. Christine De Coninck, palliatief verpleegkundige, palliatief support team UZ Gent
Inleiding en welkom, inventariseren van de vragen van de deelnemers over delier
Dr. Gert Huysmans

Deel 1 – Pathofysiologie en etiologie
13.15 – 13.35 u

Het moeilijke delier a.d.h.v. casussen
- Het dervingsdelier – dr. Gert Huysmans
- Het medicamenteus delier (morfine) – mevr. Christine De Coninck

13.35 – 14.00 u

Pathofysiologie en etiologie (theorie) – dr. Gert Huysmans

14.00 – 14.15 u

Koffiepauze

Deel 2 – Diagnostiek en differentieel diagnose
14.15 – 14.35 u

Het moeilijke delier a.d.h.v. casussen
- Delier bij hersenmeta’s – dr. Gert Huysmans
- Delier bij de geriatrische patiënt – dr. Lieve Lemey

14.35 – 15.05 u

Diagnostiek en differentieel diagnose (theorie) – dr. Lieve Lemey

15.05 – 15.20 u

Koffiepauze

Deel 3 – Behandeling en beleid inzake delier
15.20 – 15.40 u

Het moeilijke delier a.d.h.v. casussen
- Delier bij de patiënt met parkinson – dr. Lieve Lemey
- Delier bij de terminale patiënt – mevr. Christine De Coninck

15.40 – 16.40 u

Beleid & behandeling (theorie)
- Niet-medicamenteuze behandeling en fixatie-arm beleid - mevr. Christine De Coninck
- Medicamenteuze behandeling – dr. Lieve Lemey
- Delier en sedatie – dr. Gert Huysmans

Afronding
16.40 – 17.00 u

Overlopen van de vragen van deelnemers

