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Binnenvest”
B- verpleegkundige Hospice Duin- en
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Lustrum Symposium “Zo ben ik nu eenmaal”
Omgaan met gedragsproblematiek in de
palliatieve terminale zorg

Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.
Maximaal 140 personen kunnen deelnemen.
Inschrijving is noodzakelijk.
Je kunt je opgeven bij : info@hospiceduinenbollenstreek.nl
Naam
Organisatie
Functie
BIG reg.nr
Te bereiken op Telefoon:
Emailadres:

Vrijdag 20 april 2018
Locatie: De Oude Tol, Hoofdstraat 147, 2171 BA Sassenheim

Inleiding
Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang
met patiënten met psychiatrische- of gedragsproblematiek. In de opleiding van
verzorgenden, verpleegkundigen en huisartsen is weinig aandacht geweest voor
dit vakgebied. In de thuiszorg en andere zorgsettingen hebben zorgverleners
soms te maken met de patiënten die naast een levensbedreigende fysieke
aandoening ook gedragsproblemen hebben.

Programma
19:00 uur

Inloop, inschrijving en ontvangst met koffie

19:20 uur

Welkom en korte inleiding
Dagvoorzitter: Dhr. Jacques Hoornweg

19:30-20:30 uur

Tijdens dit symposium van Hospice Duin- en Bollenstreek worden handvatten
aangereikt hoe om te gaan met deze patiënten in de laatste levensfase en hun
naasten. Dit doen we door een lezing te verzorgen over de theoretische
achtergronden van probleemgedrag. Na de lezing gaan de deelnemers in
groepjes met elkaar in gesprek en dragen vragen en casuïstiek aan. De vragen en
casuïstiek worden hierna in een paneldiscussie met professionals nabesproken
om elkaar te voeden met informatie en praktisch tools om in de praktijk te
kunnen gebruiken. Wat kunnen we anders doen en wat is daarvoor nodig?

Lezing dhr. Leo Gualthérie van Weezel
Achtergronden van gedragsproblematiek van
patiënten of hun naasten in relatie tot de
zorgverlening in de palliatieve terminale fase
20:30-20:45 uur

Voor wie:
Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en overige zorgverleners uit de
regio Duin- en Bollenstreek die zorg bieden in de palliatieve terminale zorg thuis
of in een instelling.
Doelstelling:

Overleg in tweetallen: welke vragen roept dit bij je
op? Heb je zelf zoiets meegemaakt en wil je deze
casus met ons delen? Wat wil je leren van je
collega’s?
Inventarisatie van vragen door panelleden

20:45-21:30 uur

Zorgverleners hebben meer kennis van stoornissen in gedrag en zijn beter in
staat te anticiperen op probleemgedrag. Zorgverleners krijgen de mogelijkheid
om eigen ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren.

Nabespreken vragen en casuïstiek in
paneldiscussie
Panel bestaande uit:
Dhr. Leo Gualthérie van Weezel
Mw. Carla Juffermans
Mw. Selma Vis
Mw. Petra van den Nieuwendijk

Accreditatie:
Accreditatie is toegekend: 2 punten voor huisartsen (WDH) en 2 punten voor
verpleegkundigen (V&VN)

Hospice casuïstiek; eigen ervaring kort belicht
door huisarts dhr. Dick Koster, verpleegkundige
mw. Ineke Koning en vrijwilliger mw. Willy
Zuijderduijn

21:30-22:00 uur

Afsluiting en napraten bij de borrel

