Sprekers

Algemene informatie

Lisette Baltussen, verpleegkundig specialist, afdeling Cardiologie Radboudumc
Joep Douma, internist-oncoloog, consulent Palliatieve Zorg, Rijnstate Ziekenhuis / IKNL
Frank Gommans, aios cardiologie, afdeling Cardiologie Radboudumc/Rijnstate
Ziekenhuis
Maaike Haan, onderzoeker in opleiding, afdeling IQ Healthcare, Radboud Institute
for Health Sciences, Radboudumc
Joris de Lange, geestelijk verzorger Zuyderland Zorgcentra: Hospice Daniken,
Hospice Mariaveld
Simône Langenberg, internist-oncoloog, promovenda, afdeling Medische Oncologie
Radboudumc
Marlies Peters, verpleegkundig expert/senior onderzoeker, afdeling Medische
Oncologie Radboudumc
Alicia IJssel de Schepper, GZ-psycholoog, afdeling Medische Psychologie Radboudumc
Jeroen Wapenaar, journalist en medeauteur van het boek ‘Met het einde in zicht’
Herlin Woldberg, adviseur palliatieve zorg, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Doelgroepen
De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen,
instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de
palliatieve fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig
met palliatieve zorg te maken hebben, zoals professionals werkzaam
in pijnteams en de medische oncologie, van harte welkom.

Voorbereidingscommissie
Sandra Bossmann MANP, verpleegkundig specialist Neurochirurgie Radboudumc,
Nijmegen
Hans Coolen MANP, verpleegkundig specialist Pijn en Palliatieve geneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Dr. Evelien Kuip, internist-oncoloog en arts Pijn en Palliatieve geneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Francis Mensink RN, verpleegkundige ZZG en verpleegkundig consulent Palliatieve
zorg IKNL
Drs. Annie Moedt, projectmanager Radboudumc Health Academy Radboudumc,
Nijmegen
Henriëtte Sterenborg-Kodde, RN, MSc., verpleegkundig specialist intensieve zorg
bij somatische aandoeningen, Centrum Ondersteunende & Palliatieve Zorg,
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

11de Scholing
Palliatieve zorg
Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

Locatie
De scholing vindt plaats in de tuinzaal van het Radboudumc in Nijmegen.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de V&V en het VSR.
Inschrijven / Betalen
• De kosten voor deelname bedragen € 150,-.
•	Je kunt je inschrijven en je betaling regelen via
www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg
•	Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van de
Radboudumc Health Academy van toepassing.
Contact
Radboudumc Health Academy
Geertje van Duijnhoven, projectmedewerker
T 06 27 20 95 69
E Geertje.vanduijnhoven@radboudumc.nl

Woensdag 15 mei 2019

Radboud universitair medisch centrum

Toelichting
De Radboudumc Health Academy organiseert op 15 mei 2019 voor de elfde
maal de scholing

PALLIATIEVE ZORG - INTUÏTIE, WIJSHEID OF WETENSCHAP?
Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele
thema’s ook richtlijnen en enkele onderzoeken de revue passeren.
Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de
hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.
Zodat we aan het eind van de dag naar huis gaan met kennis die we in onze
eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Programma
•	Welke mate van belasting ervaren mantelzorgers van patiënten die
langdurig behandeld worden in de palliatieve fase?
•	Waarin verschillen de hoog belaste mantelzorgers van lager belaste
mantelzorgers
•	Welke gevolgen heeft dit voor de algemene gezondheid van
mantelzorgers?
Angst
• Angst bij patiënten en hun naasten
•	Wat helpt wel of niet om patiënten met veel angst een goede behandeling
te geven in de palliatieve fase?
•	Hoe gaan we daar zelf mee om?

Dit jaar staat de scholing in het teken van:
Ontwikkelingen in de palliatieve zorg:
• Wat gebeurt er nu en wat gaat er de komende jaren gebeuren?
Hartfalen
• Richtlijn hartfalen
• ICD en de pacemaker in de laatste levensfase
•	Keuzemomenten: Waarom doe je iets wel of niet? Wat zijn de voor- en
nadelen?
Vermoeidheid bij kanker
• Richtlijn vermoeidheid bij kanker
• Ervaringen van patiënt, partner en mantelzorger
•	Wat kunnen we leren van de richtlijn? Wat kunnen we toepassen.
Helpt de richtlijn ons? Wat vinden patiënten er van?
Zorg voor naasten van patiënten in de palliatieve fase
•	Interviewonderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers in de
thuissituatie en hoe zij zich geroepen voelen tot zorgen als iemand
binnenkort komt te overlijden
•	Hoe kun je inspelen op de ervaringen van naasten? Wat kunnen getekende
beelden betekenen?

Kwaliteit van leven en spirituele zorg
• Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
•	Herkennen van vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het
gebied van zingeving en spiritualiteit
• Hoe ga je hierover het gesprek aan?
Communicatie
• Hoe communiceer je met ‘het einde in zicht’?
• Het belang van Aanwezigheid, Aandacht en Anticiperen

8.45

Registratie en koffie Voorzitter: Herlin Woldberg

9.10

Welkom en inleiding Voorzitter: Herlin Woldberg

9.15

Ontwikkelingen in de palliatieve zorg Joep Douma

9.45

Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen Frank Gommans

10.10

Praktijk palliatieve zorg bij hartfalen Lisette Baltussen

10.50

Pauze

11.10

Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase: hoort het
erbij? Marlies Peters

11.35

Praktijk vermoeidheid in de palliatieve fase Sandra Bossmann/
Hans Coolen

12.15

Mantelzorgen in de palliatieve fase:
hoe ervaren mantelzorgers dit? Simône Langenberg

12.40

Lunch

13.30

Mantelzorg in de thuissituatie – hoe naasten zich geroepen
voelen tot zorgen als iemand stervende is Maaike Haan

14.10

Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase

14.40

Angst bij de patiënt en/of zijn naasten Alicia IJssel de Schepper

15.20

Pauze

15.40

Kwaliteit van leven Joris de Lange

16.20

Met het einde in zicht, communiceren in de palliatieve zorg
Jeroen Wapenaar

17.00

Afsluiting: Wat nemen we mee naar huis?
Voorzitter: Herlin Woldberg

17.10

Informele afsluiting met een drankje

