OPLEIDING
VOOR

PALLIATIEVE ZORG
KINESITHERAPEUTEN

INHOUD

DATA

Als kinesitherapeut was je ongetwijfeld al betrokken bij
de zorg voor een palliatieve patiënt. Dat ook jij
bijdraagt aan de zorg voor de levenskwaliteit van deze
mensen staat buiten kijf.

22 oktober 2020
10 & 26 november 2020
10 december 2020
van 13u00 – 20u30

Tegelijkertijd horen we kinesitherapeuten vragen:
Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve
patiënt zodat ik mijn zorgbeleid hieraan kan
aanpassen? Welke invloed heeft bepaalde medicatie op
mijn behandelingen? Welke kinesitherapeutische
behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen
bijvoorbeeld bij respiratoire klachten? Welke andere,
niet medicamenteuze behandelingstechnieken, zijn
helpend op vlak van symptoomcontrole en
comfortzorg? Hoe ondersteun ik een patiënt in zijn
proces
om
van
een
actief
revaliderend
behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling
te evolueren? Wat antwoord ik als iemand zegt “ Maar
jij gaat me toch weer beter maken eh” . Hoe kan ik,
kijkend door een palliatieve bril, mijn eigen expertise
inzetten en verbreden?
In deze ervaringsgerichte opleiding delen we praktische
handvaten en inzichten die jou hierbij kunnen helpen.

LOCATIE
VP plus
Roeselstraat 5-7
3511 Hasselt
KOSTPRIJS
360,00 € inclusief maaltijd
INSCHRIJVEN
www.npzl.be/nl/vorming
voor 11 oktober 2020
INFO
els.noels@npzl.be
011 81 94 72
ACCREDITERING
24 punten (Pro-Q- Kine)

PALLIATIEVE ZORG voor KINESITHERAPEUTEN

THEMA’ S





Inleiding palliatieve zorg. Werking van Pallion
Van revalidatiepatiënt naar palliatieve patiënt
PICT schaal: Identificatie tool van de palliatieve patiënt
Regelingen en tegemoetkomingen in palliatieve zorg






Pijntherapie en gebruik van pijnschalen
Symptoomcontrole en comfortzorg: de rol van de kinesitherapeut
Tekens van naderend overlijden; de laatste 72 uren
Begrippenkader Medisch Begeleid Sterven

 Ethische reflecties en grondhoudingen in palliatieve zorg
 Hoe zal ik het zeggen? Communicatie in palliatieve zorg
 Integratie van de thema’s a.h.v. casusbespreking i.s.m.
thuisverpleegkundigen

DOCENTEN & BEGELEIDERS
 Emily Vanhout & Axana Walterus, klinisch psychologen,
netwerkmedewerkers, NPZL
 Mevr. Karen Lambrechts, kinesistherapeute, Huis Perrekes
 Mevr. Gerdy Christiaans, kinesitherapeute, Therapeutisch Centrum Haket
 Dr. Jan Stulens, huisarts, MBE arts, Pallion





Mevr. Katrien Ruytjens, vormingswerker ethiek
Mart Knaepen, klinisch psychologe, Pallion
Liesbet Muermans, verpleegkundige, netwerkmedewerker, NPZL
Kim Trippas, klinisch psychologe, netwerkmedewerker, NPZL

 Els Noels, sociaal verpleegkundige, netwerkmedewerker, NPZL

