INHOUD
Dementie is een ziekte. Experten voorspellen dat het aantal mensen met dementie ten gevolge van de vergrijzing tegen 2060
verdubbeld zal zijn. Genezing is nog steeds niet mogelijk. Gemiddeld leven mensen 8 jaar met deze ziekte.
Het aantal klachten en de ernst ervan neemt toe tijdens het ziekteverloop. Aangepaste benadering van mensen met dementie
en ondersteuning van de mantelzorgers dringt zich op. Naarmate de ziekte vordert richt de behandeling zich op symptoomcontrole en comfortzorg. De focus ligt daarbij op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. De palliatieve zorgsector
en de expertisecentra dementie verbinden daarbij hun deskundigheid in de zorg rond de persoon met dementie.
Het specifieke karakter van deze ziekte en de toenemende wilsonbekwaamheid tijdens het ziekteverloop stelt de palliatieve
zorgsector voor nieuwe uitdagingen.
Tijdens deze studiedag bespreken we vaak voorkomende problemen tijdens het palliatieve zorgproces van mensen met dementie. Het belang van vroegtijdige zorgplanning wordt daardoor duidelijk. (Levens)verhalen van mensen vormen de rode
draad door deze dag. De Betties zorgen voor muzikale intermezzo's.
Het volledige programma vindt u op de achterzijde.

DOELGROEP
Artsen, verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, vrijwilligers, ergotherapeuten, kinesisten, beleidsmedewerkers en andere hulpverleners die werkzaam zijn in diverse werksettings.

ATTESTERING

LOCATIE

Aanwezigheidsattest

Alden Biesen - zaal De rijschool

Voor artsen is accreditering aangevraagd

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen

DATUM

Omleiding tijdens wegenwerken: klik hier

Donderdag 15 november 2018

INFORMATIE

van 08u30-16u00

Liesbet Muermans - Heidi Jans

INSCHRIJVEN

011 81 94 72

Online inschrijven www.npzl.be/nl/ voor
01/11/2018

liesbet.muermans@npzl.be

PRIJS
95 € inclusief lunch en syllabus

heidi.jans@npzl.be

PROGRAMMA
08u30

Ontvangst met koffie en iets lekkers

09u00

Welkom

09u10

Het verhaal van Poat
Een kritische kijk vanuit palliatieve zorg
Mevr. Liesbet Muermans, netwerkmedewerker, NPZL vzw
Mevr. Linda Symons, deskundige palliatieve zorg, Pallion

09u50

Lijden leiden .
Roepgedrag: onrust door dementie of onbegrepen pijnprobleem?
dr. Marie-Louise van Leeuwen, geriater, Jessaziekenhuis Hasselt

10u35

Pauze

11u05

Contextuele zorg: de deskundige begeleiding van de mantelzorger
dhr. Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, Universitair Psychiatrisch Centrum
KU Leuven

12u00

Vocht en voeding in de palliatieve zorg bij personen met dementie.
Getuigenis van een familielid.
Mevr. Antje Proost, Zorgcoördinator en PST team, Woon– en Zorgcentrum De Wingerd

12u45

Lunch

13u45

Muzikaal intermezzo: De Betties
Een 70 koppig intergenerationeel koor met zangers van alle leeftijden die letterlijk
hun stem laten horen om een krachtige impuls te geven aan de noodzaak van zorg op
maat voor personen met dementie, in samenwerking met Violoncello Orchestra en
onder leiding van Stijn Kuppens. Aansluitend is er een begeleidend woordje door
muziektherapeute Mevr. Lieselotte Ronse van Huis Perrekes.

14u00

Intermezzo met een waargebeurd verhaal door verteller Rien Van Meensel.
Hoe Jeanneke leven bracht in onze straat.
Mevr. Rien Van Meensel is verteller en narratieve begeleider. Ze brengt mensen samen
door middel van verhalen en begeleidt groepen en individuen om hun verhaal op het
podium te brengen of in een bepaalde vorm te bewaren en te tonen. Ze brengt zelf ook
verhalen - levensverhalen én wonderverhalen - op het podium.

14u15

Beslissen over zorg en interventie bij personen met dementie. Wiens wil is wet?
Hoe ga ik met een persoon met dementie in gesprek over (palliatieve) zorg?
Mevr. Katrien Moors, Consulente Expertisecentrum Dementie ‘Contact’

15u00

Vragen staat vrij!
Werken met levensverhalen in palliatieve zorg.
Mevr. Rien van Meensel

15u30

Intermezzo met een waargebeurd verhaal door verteller Rien Van Meensel.
Afscheid in vele vormen.
Mevr. Rien Van Meensel

15u45

Afsluiting

Illustratie: Mevr. Femke Muermans

