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Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg
Een ver-van-het-bed show ?

Palliatieve zorg vertrekt meer en meer vanuit de principes van de “Evidence Based
Medicine” waarbij de keuzes/beslissingen in zorg zoveel mogelijk worden gebaseerd op
beschikbare wetenschappelijke evidentie. Zorgverleners zijn echter niet altijd enthousiast
over deze aanpak. De statistische benadering wordt vaak gezien als een bedreiging voor de
“kunst” van palliatieve zorg. In de praktijk heeft men immers te maken met een unieke,
individuele patiënt en niet met de gemiddelde patiënt.
In deze vorming willen we een correct beeld schetsen van de mogelijkheden en grenzen van
een op evidentie gebaseerde palliatieve zorg. Vooreerst worden een aantal vooroordelen en
misverstanden onder de loep genomen. Is wetenschappelijk onderzoek inderdaad weinig of
niet relevant voor de praktijk? Is het een wat wereldvreemde activiteit die enkel wordt
bedreven door intellectuelen en specialisten? Verder krijgen de deelnemers basiskennis- en
vaardigheden aangereikt om de kwaliteit en de relevantie van wetenschappelijke studies
voor hun eigen praktijk te kunnen inschatten. Dit alles wordt concreet gemaakt aan de hand
van een aantal wetenschappelijke artikels.
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Zorgverleners werkzaam in de palliatieve settings die weinig of niet vertrouwd zijn
met (de basisprincipes van) wetenschappelijk onderzoek of die deze kennis willen
opfrissen.
dinsdag 2 februari 2016 van 10u00 tot 16u00 en dinsdag 23 februari 2016 van 13u00
tot 16u00
mevr. Gwenda Albers en dhr. Alexander Verstaen, research coördinatoren van de
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
leden 120 euro / niet-leden 150 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362
1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
WETO/1516

Bijkomende vragen?
Neem contact met Alexander Verstaen, research coördinator Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 40 of alexander.verstaen@palliatief.be

