Masterclass DementieNet
Palliatieve zorgaspecten bij dementie
17 januari 2019 | Pro Persona

In een palliatieve fase is de signalering gericht op een proactief behandelbeleid en op een optimaal
welbevinden door het herkennen en verlichten van symptoomlast. Bij een cognitieve achteruitgang zien we
dat de patiënt niet altijd in staat is om zijn klachten te delen. Welke kenmerken van een dementie maken het
bespreken van de terminale fase, of het loslaten van actief beleid noodzakelijk ter voorkoming van meer
lijden? Zijn de wensen en behoeften voor een rustig sterfproces besproken? Welke personen zijn in deze
fase belangrijk om het proces van sterven te waarborgen in de wens van de patiënt en zijn naasten?
Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de masterclass over palliatieve zorgaspecten bij dementie, op
17 januari 2019 in vergaderzaal 1 en 2 van Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen (vergadercentrum
begane grond).
Deze masterclass geeft je direct meer grip op de dementiezorg in jouw eigen dagelijkse praktijk. Tijdens een
tweetal (inter)actieve workshops krijg je handvatten aangereikt om op een juiste wijze te handelen in de
palliatieve fase bij dementie.
Deze masterclass is geschikt voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen,
zorgtrajectbegeleiders/casemanagers en andere geïnteresseerden.
Er zijn 30 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via www.dementienet.com.
Meer informatie over het programma, de trainers en workshops vind je op de volgende pagina van deze
uitnodiging.
Voorbereidingscommissie
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet
Marieke Perry, huisarts onderzoeker afdeling Geriatrie Radboudumc
Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet

Wanneer

17 januari 2019

Waar

Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen, vergaderzaal 1 en 2 (te bereiken via Panovenlaan)

Programma

12.45 uur
13.00 uur
14.30 uur
14.45 uur
16.15 uur

Wat we
behandelen

Advance care planning (ACP)
We gaan na wat ACP precies is en waarom het moeilijk is bij mensen met dementie. We bespreken
welke taakverdeling mogelijk is bij ACP en hoe je de patiënt betrekt. Een gestructureerde aanpak in
het eigen team is belangrijk en zal uitgebreid aan bod komen:
 Om welke patiëntengroep gaat het?
 Wat bespreek je?
 Wie doet wat?
 Wat registreer je en hoe draag je over?

Inloop en inschrijving met koffie, thee en een koek
Advance care planning
Pauze (fris, snack)
Signalering en terminale zorg in de palliatieve fase
Afsluiting

Signalering in de palliatieve fase
‘Signalering in de palliatieve fase’ geeft inzicht in de symptoomlast bij de patiënt met dementie:
 Hoe signaleren we de symptoomlast in de palliatieve fase?
 Hoe ziet proactieve zorg eruit bij de patiënt met dementie in de terminale fase?
 Welke voortijdige behandel- en zorgafspraken zijn er te maken voor een rustig sterfproces bij
de patiënt met dementie?
Terminale zorg in de palliatieve fase
We bespreken wat terminale zorg is en wat het belang is van proactieve zorg in de terminale fase.
Welke afspraken zijn er te maken over de start van de terminale fase bij dementie? Welke
instrumenten kunnen we gebruiken bij een terminale fase? En hoe bespreek je de levenseinde keuze:
met de patiënt, mantelzorger en met andere zorgverleners? We bekijken samen welke werkafspraken
gemaakt kunnen worden in jouw eigen team.
Trainers

Moniek Hensing
Trainer/adviseur Bureau G&D.
Marieke Perry
Huisarts onderzoeker afdeling Geriatrie en Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau Cluster 1
(ABC1) voor 3 punten. U wordt verzocht uw BIG-nummer en/of V&VN nummer mee te nemen

Kosten

€ 50,- per deelnemer

Aanmelden

Via de website: www.dementienet.com

