Programma symposium
“Palliatieve zorg: Er is altijd wat te leren!”

Aanmelden via: http://palliatievezorg.mumc.nl
vanaf 6 januari 2020
Informatie via: symposium.epzm@mumc.nl

17 april 2020

locatie: hotel van der Valk Maastricht

Inleiding
In het MUMC+ is in januari 2013 het Expertisecentrum palliatieve zorg van start
gegaan. Dit centrum heeft als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te vergroten
door patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek te integreren.
Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een centrale rol in de palliatieve zorg.
Zij hebben vaak langdurig, intensief en laagdrempelig contact met mensen en richten
zich niet alleen op lichamelijke maar ook op psychosociale-, zingevings- en ethische
aspecten van het ziek-zijn en het naderend overlijden. Verpleegkundigen moeten
zich dus “breed oriënteren” in dit veld. Reden voor het Expertisecentrum om een
symposium te organiseren waarbij u zowel kennis kunt opdoen over de laatste stand
van zaken m.b.t. symptoombestrijding en organisatie van zorg maar ook uw mening
kunt vormen met betrekking tot beslissingen rond het levenseinde
U wordt daarbij uitgenodigd om actief mee te denken en te discussiëren.
Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden
Kosten: € 65,- inclusief luxe lunch, koﬃ e / thee
Aanmelden: vanaf 6 januari tot uiterlijk 16 maart 2020 via https://palliatievezorg.mumc.nl
(Let op! Geen WWW voor/in het webadres gebruiken!)
Accreditatie is aangevraagd
NB: bij afmelding volgt géén restitutie van het inschrijfgeld!
Wel mag iemand anders in uw plaats deelnemen.

Sponsoren

((

AUDIOEYE

Programma
Thema: Palliatieve zorg: Er is altijd wat te leren.
09:00 – 09:15 Opening
Dr. Hans Fiolet, voormalig directeur patiëntenzorg MUMC+.
09:15 – 09:45 Geestelijke verzorging: Contact leggen met mantelzorg.
Joris de Lange, geestelijk verzorger Zuyderland.
09:45 – 10:15 Radiotherapie voor symptoombestrijding; mogelijkheden en onmogelijkheden
Drs. Inge Compter, radiotherapeut Maastro.
10:15 – 10:45 Pauze
10:45 – 11:15 Advance care planning en de rol van verpleegkundigen / verzorgenden
Drs. Mirjam Willemsen, huisarts en ervaringsdeskundige.
11:15 – 12:15 Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg
Drs. Josée Netten, beleidsonderzoeker/-adviseur en trainer ARQ Kenniscentrum
oorlog, vervolging en geweld.
12:15 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 14:15 Sessie 1
1. T.E.N.S. als behandeling bij pijn in de palliatieve fase
Philma Drummen, verpleegkundig specialist pijn, MUMC+
2. Laaggeletterdheid: herken jij het?
Dr. Gudule Boland, Strategisch adviseur/projectleider Pharos
3. Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg
Drs. Josée Netten, beleidsonderzoeker/-adviseur en trainer ARQ Kenniscentrum
oorlog, vervolging en geweld
4. Proeverij
Drs. Veronique Hilhorst, apotheker MUMC+
5. Samen op een lijn in de eerste lijn.
Drs. Miek Cornips; huisarts Geleen - Sittard
6. Decubitus in de palliatieve zorg
Kim Joris, wondverpleegkundige Medicura
				
14:15 – 15:30 Ronde 2 Herhaling van alle sessies
15:30 – 15:45 Pauze
15:45 – 16:45 Dood doet leven; Waarom praten over het einde gelukkiger maakt.
Jeroen Terlingen – journalist en ex-patiënt
16:45 – 17:00 Afsluiting
17:00
Borrel

Routebeschrijving
Adres
Hotel van der Valk Maastricht
Wijk 27
Nijverheidsweg 35
6227 AL MAASTRICHT
Trein
Het hotel ligt op 10 minuten loopafstand van Station Maastricht-Randwijck
Bus
Vanaf Station Maastricht Centraal lijn 350 (richting Aachen - halte Akernsteenweg.
(Rijdt elk kwartier)
Auto
Vanuit Eindhoven A2:
- In Maastricht volg N2 richting Cadier en Keer (afslag 53 en 54)
- Neem afslag 54 richting Liège, Cadier & Keer, Maastricht Centrum - Zuid (N2)
- In de tunnel houdt u rechts aan, neem afslag 54.
- Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Cadier & Keer, Vaals (N278)
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u
Vanuit Luik A2:
- Neem afslag N278 richting Cadier & Keer, Vaals
- Aan de verkeerslichten linksaf richting Cadier & Keer
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u
Vanuit Aken A79:
- In Maastricht volg N2 richting Cadier en Keer
- Neem afslag N278 richting Centrum, Cadier & Keer, Vaals
- Aan de verkeerslichten linksaf richting Cadier & Keer
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u

