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

Delirium is een ziektebeeld waarbij de aandacht wisselend verstoord is en de patiënt meestal verward. Vaak zijn
er rusteloosheid, hallucinaties en waanbeelden. Of soms net het omgekeerde, apathie en verlies aan initiatief. Per
definitie ligt er een medische oorzaak aan ten grondslag. Een delirium treedt op bij 25 tot 45% van de patiënten
met kanker opgenomen in een ziekenhuis of op een palliatieve eenheid, en bij 85 tot 90% van de patiënten in de
laatste uren of dagen van hun leven, meestal in een hypoactieve (‘rustige’) vorm. In de praktijk wordt een
delirium onvoldoende tijdig herkend en onvoldoende gesignaleerd aan de arts. En als een delirium niet goed
onder controle wordt gebracht, is het in de thuiszorg vaak de aanleiding voor een dringende hospitalisatie.
Met de richtlijn Delirium op www.pallialine.be wil de Federatie meer duidelijkheid scheppen en
meer houvast bieden want ook voor de behandelende arts of het verzorgend team kan het ziektebeeld
verwarrend zijn. 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
behandelingsmogelijkheden. Aan de hand van casussen zal veel aandacht gaan naar de differentieel
diagnose in een reeks situaties waarin delier moeilijk te herkennen is.
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Verpleegkundigen en artsen van palliatieve support teams, palliatieve eenheden,
multidisciplinaire begeleidingsequipes, thuisverpleging en woonzorgcentra.
Woensdag 21 oktober 2015 van 14u tot 17u
dr. Anne Beyen, geriater, Regionaal Ziekenhuis Tienen
mevr. Christine De Coninck, palliatief verpleegkundige, palliatief support team UZ
Gent
dr. Gert Huysmans, huisarts, palliatieve thuiszorgequipe Coda Thuiszorg
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 van zodra artsen inschrijven.
DELIER/1516

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

