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Beste collega’s, leden van het NVKVV,
NVKVV, gekend… en misschien ook wel minder gekend, staat voor een
beroepsvereniging die zichzelf diverse opdrachten toekent.
Zo wil het NVKVV:
de belangen verdedigen van zijn leden
ijveren voor het statuut en positie van zijn leden
samenwerken met diverse partners
overleggen met andere beroepsorganisaties
zijn leden informeren en adviseren over sociale en juridische knelpunten en
over verschillende aspecten van het verpleegkundig beroep
Als plaatselijk netwerk ondersteunen we dit laatste door tijdens de zomermaanden een
vormingsprogramma uit te werken. Het is als voorzitter dan ook fijn om te zien dat de
bestuursleden zich vol enthousiasme inzetten om dit programma vorm te geven. Ik denk
dat we er weerom in zijn geslaagd om met deze uiteenlopende thema’s iets aan te
bieden waarbij jij als (toekomstig) verpleegkundige jouw kennis kan verrijken. Wij hopen
je te mogen ontmoeten tijdens een vormingsavond. Tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Koen Verbelen
Voorzitter NVKVV Netwerk Waasland

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

17 oktober 2019

20u – 22u

Een update “ Basisprincipes chronische wondzorg en negatieve druktherapie ( NDT) ANNO 2019.”
Basisprincipes in de wondzorg : toelichten van verschillende manieren /technieken voor wondbedpreparatie , aanpak van
een chronisch geïnfecteerde wonde, excudaatmangement .
Toepassing van negatieve druktherapie ( NDT) in hedendaagse gezondheidszorg. NDT therapie is een methode waarbij een
pomp negatieve druk uitoefent in de wond, waardoor een snellere wondgenezing mogelijk is. De therapie kan bij
verschillende soorten wonden worden toegepast.
Sprekers: Eva Boel en Dirk Milliau (wonddeskundigen AZN)

21 Januari 2020

20u – 22u

Bekwaamheid van de patiënt vanuit juridisch perspectief.
We vertrekken vanuit de relevante wettelijke omkadering van de beslissingsbevoegdheid van de patiënt (o.a. Wet
patiëntenrechten, Wet m.b.t. het nieuwe beschermingsstatuut, Wet Palliatieve zorgen en Wet inzake euthanasie).
Hierbij kijken we naar het onderscheid tussen wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid en het belang ervan voor de
zorgverstrekker. Er wordt nader ingegaan op de verschillende juridische beschermingsmechanismen voor een patiënt, zowel
buitengerechtelijk als gerechtelijk. We hebben vooral aandacht voor de rol die de zorgverstrekker hierbij kan/mag/moet
opnemen in het bijzonder bij de oudere patiënt (vroegtijdige zorgplanning).
We staan stil bij de juridische omkadering van beslissingen rond levenseinde, palliatieve zorg en euthanasie.
De theorie wordt aan de hand van verschillende praktijkgevallen uitgelegd.
Spreker: Kathleen van Cauter (Odisee)

2 april 2020

20u – 22u

Geïntegreerde zorg Waasland: project dementiecoaches
Na de diagnose, dementie, zitten veel mantelzorgers en hun omgeving met veel vragen.
Samen met een multidisciplinair team, met de dementiecoach als coördinator van het traject, ondersteunen we de patiënt
met dementie en hun mantelzorgers in hun zoektocht naar hulp en maken hen wegwijs in het zorglandschap in de regio.
Iedereen die werkt met personen met dementie zowel mantelzorgers als zorgverleners zijn van harte welkom om kennis te
maken met dit Wase dementieproject.
Sprekers: Marleen Coervers (dementiecoach) en Hanna Ryckaert (coördinator)

7 mei 2020

20u – 22u

Present voor de ander
Over de kwaliteit van onze aanwezigheid en zorg.
“Het is de aandacht van de zorgverlener waardoor de zorgvrager merkt: “Iemand ziet mij staan”. Dat soort aandacht is de
kiem van de relatie, en daaruit zal een mens opstaan.”
“Ze zijn de hele dag met je bezig, maar geen mens kijkt naar je om”. Over die klacht gaat het in de theorie van de presentie
(Andries Baart). Presentie zoekt hoe de ander (patiënt, familie, collega) centraal te stellen. Presentie biedt inzichten, toont
belemmeringen, geeft suggesties. Een aanrader voor wie begaan is met de kwaliteit van onze nabijheid en zorg.
Spreker: Marc Peersman lesgever Religie, Zingeving en Levensbeschouwing in Odisee

