Werken met de Richtlijn Delier bij palliatieve patiënten
Donderdag 19 september 2019 van 12.30 – 16.30 uur

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft een aantal richtlijnen ontwikkeld over palliatieve zorg
waarbij de wetenschappelijke kennis gekoppeld wordt aan de praktijkervaring van zorgverleners (in
Vlaanderen) uit verschillende disciplines. Eén van die richtlijnen gaat over delirium of delier. Delier
is een ziektebeeld waarbij de patiënt verward is en vaak hallucinaties heeft en waanbeelden. Dat is
niet alleen beangstigend voor de patiënt en zijn naasten, het is ook prognostisch ongunstig en leidt
vaak tot dringende hospitalisatie. Het herkennen en behandelen van delier is dan ook belangrijk. Dat
wordt nog benadrukt door de prevalentie bij terminale patiënten (85-90%) en bij kankerpatiënten in
een ziekenhuis of palliatieve eenheid (25-45%). Toch wordt delier niet altijd onmiddellijk herkend (2250%). Wil jij meer weten over delier bij palliatieve patiënten? Met deze Pallialine-opleiding krijg je
aan de hand van verschillende casussen meer duidelijkheid over delier, de diagnose en de
behandeling.
‘Ik kan nu zeggen wanneer iemand delier heeft en wanneer niet.’
‘Ik heb een aantal zeer praktische tools aangereikt gekregen.’
‘Door delier in een brede context te zien, kan ik beter uitleg geven aan de familie.’
‘De opleiding was zeer concreet, duidelijk en praktijkgericht.’

Doelgroep

Zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg.

Data

Donderdag 19 september 2019 van 12.30 – 16.30 uur.

Docent

Dr. Gert Huysmans, huisarts, equipearts Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen
Dr. Lieve Lemey, ouderengeriater, AZ Sint Lucas Brugge
Mevr. Christine De Coninck, palliatief verpleegkundige, palliatief support team UZ Gent

Locatie
Prijs

Waversebaan 220, 3501 Heverlee, zaal 10

Inschrijving

bij voorkeur online via https://www.panal.be/vormingen/ of via mail: vragen@panal.be.

Informatie

Contacteer Nathalie Fobe, van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op tel.
02/255 30 42 en nathalie.fobe@palliatief.be.

€ 85,00 inclusief broodjeslunch en syllabus.

Voor een vlot verloop vragen wij u om de richtlijn – te vinden op www.pallialine.be – op voorhand door te
nemen.

