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Beste collega’s, leden van het NVKVV,
Binnen de zorg algemeen weerom veel verandering in 2018 met daarbij horende
positieve en negatieve aspecten. Het is niet eenvoudig bij het uitvaardigen van een
maatregel om te zorgen dat iedereen tevreden is met de veranderingen. Het NVKVV is
zich bewust dat de invoering van IFIC-systeem niet voor iedereen een goede zaak is en
zal de komende periode vinger aan de pols houden bij de overheid.
Ook voor het NVKVV bestuur van Waasland was het vorig jaar een jaar met
veranderingen die niet altijd even aangenaam werden ervaren. Daarom ben ik
momenteel blij als voorzitter dat we na een aantal jaren enkel bestuursleden te zien
vertrekken we dit jaar kunnen starten met behoorlijk wat nieuw bloed in onze
bestuursploeg. De dynamiek in de bestuursploeg de afgelopen vergaderingen werd
alvast als zeer positief ervaren. Het resultaat van deze input vertaalt zich opnieuw in een
gevarieerd aanbod van bijscholingen. Het organiseren van een bijscholing is boeiend,
uiteraard hopen we ook steeds op een grote opkomst om er dan ook een geslaagde
avond of dagdeel van te maken. Om die reden kiezen we ook bewust om de kostprijs
extreem laag te houden, zodat dit geen drempel hoeft te zijn.
Wij kijken er al naar uit om jou op onze bijscholing te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Koen Verbelen, voorzitter NVKVV Netwerk Waasland

Prijs: Bijscholing
Netwerk Waasland:
Leden: € 2,00
Niet-leden: € 10,00
Studenten: € 5,00
BE37 7370 4828 5128
Waar
Campus Odisee/Sint-Carolus
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas

Info en inschrijving
nvkvv.waasland@gmail.com

NVKVV Netwerk Waasland
secretariaat:
Schoonhoudstraat 78
9111 Belsele
mail: nvkvv.waasland@gmail.com

Dit jaar worden de jaarlijkse vormingsmomenten vanuit het zorgprogramma geriatrie van AZ Nikolaas georganiseerd in samenwerking met enkele partners;
Samen Ouder, AZ Lokeren, RN Waasland, APZ St Lucia, NVKVV. De vorming is het opgedeeld in 2 namiddagen.

22 november 2018

14:30 – 16:30u

Psychofarmaca en vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperking en meer specifiek fysieke fixatie blijft een discussiepunt dat de nodige aandacht nodig heeft. Veel organisaties streven
logischer wijze naar fixatie-arme zorg omdat dat vandaag bijna wordt verwacht als het gaat over menswaardige zorg. Maar wat als de nood
toch daar is, door bijvoorbeeld onveilig gedrag of dwaalgedrag van de persoon zelf. De zorgverstrekker heeft een plicht om de zorgvrager
te behoeden voor schade, door de zorgvrager zelf of door een ander toegebracht. Er werd al vaak gesproken over mechanische fixatie (met
gordels of andere materialen) omdat dit past binnen de verpleegkundige handelingen. Vandaag wordt gekeken naar chemische (hulp)en
alternatieven voor psychofarmaca. Belangrijke waarden blijven de menswaardigheid en de kwaliteit van leven. Belangrijke normen staan
beschreven in de juridische spelregels rond veilige en verantwoorde zorg.
Spreker(s): werkgroep psychofarmaca van vzw Samen Ouder

29 november 2018

14:30u – 16:30u

Eerste Hulp Bij Ethische Stress in de zorg bij ouderen
Als een oudere naar het ziekenhuis komt, dan is er meestal een aanmeldingsklacht. Dit hoeft niet overeen te stemmen met de
uiteindelijke diagnose die kan volgen. En het is soms slechts een topje van ijsberg, van de complexiteit die in het verhaal van de oudere zit.
Omgaan met moeilijke vraagstukken wordt een beetje eenvoudiger als er een gepast hulpmiddel bestaat. Het model van Eerste Hulp Bij
Ethische stress (EHBE) tracht een handig werkinstrument aan te bieden in de zorg bij ouderen.
Sprekers: Liesl Van Daele, Lut Van de Vijver, zorgmanagers in AZ Nikolaas

6 december 2018

20u – 22u

24 Januari 2019

20u – 22u

Zorg voor de kleintjes of ‘het kleine in de grote gasten’

1+1=3
De evolutie van de verpleging en de toename van hun
klinisch kunnen en kennis.
De tools die zorgen dat we een beeld krijgen over de
gezondheidstoestand van de patiënt en de ezelbrugjes die ons
helpen. Hoe kunnen wij als verpleegkundige in een
multidisciplinair team onze taak op nemen om de diagnose,
behandeling en/of herstel van de patiënt te verbeteren.
Klinisch redeneren verhogen aan de hand van onze zintuigen,
horen , voelen …. Af toetsen aan de resultaten van de
technische onderzoeken.

Voor hulpverleners (verpleegkundigen, vroedvrouwen,
spelbegeleiding, sociale dienst, …) die met kleine kinderen en
prille ouders werken of met grotere kinderen die vaak
opgenomen worden in het ziekenhuis en al dan niet
hechtingsproblemen vertonen. Of voor volwassen hulpverleners
die weinig vertrouwd zijn met de hechtingstheorie.
De vormingsavond bestaat uit 2 delen: theorie over hechting
(uitgangspunten, definitie, gehechtheidsstijlen, observaties van
een zorgwekkende hechting, factoren die de ouder-kind-relatie
beïnvloeden) en praktijk (casussen, handvatten).

Spreker: Patrick Goormans, verpleegkundige AZ Nikolaas

Sprekers: Tessa Vanderstylen, psychologe infantteam AZ Nikolaas
en Michiel Weernekers leefgroepbegeleiding K-dienst

7 maart 2019

7 mei 2019

20u – 22u

20u – 22u

Opvang van nabestaanden na zelfdoding

Pluriculturele zorg ook onze zorg

Eerst wordt ingegaan op het suïcidaal proces om de zelfdoding
te kaderen. Vervolgens gaan we dieper in op het rouwproces
na een zelfdoding waarbij we de emoties, gedachten, gedrag
horende bij een rouwproces bespreken. In deze vorming
worden ook tips gegeven rond het belang van een
rouwprotocol en tips om ermee om te gaan binnen de
werkcontext: bespreekbaar maken, ruimte creëren om het
verlies een plaats te geven, eerste opvang van nabestaanden,
groepsgesprek met collega’s en cliënten enzovoort.

Inhoud: Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen
komen alsmaar vaker in aanraking met de moeilijkheden, maar
ook met de mogelijkheden van een diverse patiëntenpopulatie.
Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, moeten zij kennis
over en inzichten in de ethische achtergrond
van hun patiënten
NVKVV Netwerk
Waasland
verwerven. De lezing overloopt een aantal uitgangspunten
om in
secretariaat:
communicatie en relatie te gaan.
Schoonhoudstraat 78

Spreker: medewerker(ster) werkgroep Verder

9111 Belsele
mail: nvkvv.waasland@gmail.com
Sprekers: Carine Ogiers en Aysim Apkpinar
(thuisverpleegkundigen)

