Scheur me uit en
neem me mee
naar het
werk!
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Hé, jij

Ook jij verdient een moment van beleving en ontmoeting. Schrijf je nu in!

Week van de
Verpleegkundigen

2021

27, 28, 29 en 30 september 2021
Met voorbeschouwingen van onder meer professor Christel Geerts, professor Pierre Van Damme en
documentairemaakster Griet Teck.
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Sally Van Hege
Diensthoofd
verpleeg- en vroedkunde

UZ Brussel werkt

VOORUITSTREVEND
Zoveel mensen, zoveel kwaliteiten … in één ziekenhuis. Een groot, universitair ziekenhuis,
dat wérkt voor zijn patiënten. En voor jou, via één van onze vacatures voor verpleegkundigen:

• Hoofdverpleegkundige
• Verpleegkundige Centraal OK
• Verpleegkundige Anesthesie
• Verpleegkundige of Technoloog Medische Beeldvorming
Mensen, toptechnologie en wetenschappelijk onderzoek: in het UZ Brussel vind je
de perfecte mix op jouw maat. In een gedreven, maar warme werkomgeving, waar je
je helemaal kunt ontplooien.

Interesse? Je vindt de vacatures op: www.uzbrusselwerkt.be
Spontaan solliciteren? Doén. Of dat werkt voor jou? Zéker weten.

CONGRESKRANT

Voorwoord

Verpleegkundigen stonden meer dan ooit in de frontlinie. We vechten tegen de COVID-19-pandemie en we
leiden het pad naar de bevrijding tijdens de vaccinatiecampagne. Een moment om samen te komen en
onze kennis te delen en te verdiepen is dan ook welgekomen.
Of dat nu in levende lijve of via een digitaal platform gebeurt.
Ook in 2021 staan we nog voor grote uitdagingen, dat merken we tijdens de organisatie van de Week van de
Verpleegkundigen. Desalniettemin gaan we voluit om jou een inhoudelijk boeiend en compleet programma
voor te stellen op maat van de huidige zorgnoden.
Blader rustig door het programma en laat je inspireren en informeren door onze sprekers.
Schrijf je in via www.nvkvv.be en
hopelijk zien we elkaar terug,
in september of sneller.
Wees welkom!

De blik vooruit

Vandaag weten we nog niet hoe de wereld er eind september zal uitzien.
Daarom is het NVKVV voor de Week van de Verpleegkundigen op twee scenario’s voorbereid.
We vermoeden dat slechts een beperkt publiek fysiek aanwezig zal kunnen zijn.
Het overzicht van welke studiedag fysiek en/of virtueel doorgaan vind je terug in de programma’s.
Let op: voor de studiedagen die fysiek doorgaan is het aantal inschrijvingen beperkt. Een virtuele deelname
is onbeperkt.
We volgen de federale richtlijnen voor jullie op de voet en houden jullie uiteraard op de hoogte.
Wat nu al vast staat, is dat we er in 2021 een topeditie van zullen maken, met dank aan de programma’s van
de werkgroepen van het NVKVV.
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“Wij maken tijd voor
onze patiënten.”
Naomi, OK-verpleegkundige & ambassadeur

GZA Ziekenhuizen zoekt OK-verpleegkundigen!
Word jij onze nieuwe collega op campus Sint-Augustinus of campus Sint-Vincentius?
Surf naar www.werkenbijgza.be en ontdek of er een vacature op jouw maat tussen
staat!

Bekijk al onze vacatures op
www.werkenbijgza.be
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Omgaan met epilepsie
bij kinderen
De Epilepsie Liga begeleidt zowel mensen met epilepsie als hun
omgeving. Ouders, broers, zussen, klasgenoten, leerkrachten,
enzovoort. “We kijken wat nodig is en tonen de weg naar andere
diensten”, zegt Lies Coudenys, coördinator van de Epilepsie Liga
afdeling West-Vlaanderen.

Maandag 27 september 2021
Studiedag
Kinderverpleegkundigen
Lies Coudenys – Epilepsie
Liga als wegwijzer bij
hulpvragen rond epilepsie

Als verpleegkundige kom je af
en toe in aanraking met een
persoon met epilepsie. Het is
dan ook een vaak voorkomende
aandoening die één op 150
mensen treft. Deze diagnose
treft niet alleen de persoon
en zijn of haar dagelijkse
leven, maar ook de directe
omgeving zoals gezin, familie
en vrienden. “In het verleden
werd vaak mysterieus gedaan
over deze aandoening”, zegt Lies
Coudenys. Zij is de provinciaal
medewerker van de Epilepsie
Liga in West-Vlaanderen, een
vereniging die het welzijn
van mensen met epilepsie
wil bevorderen en het brede
publiek wil informeren over
deze aandoening. “Door die
mysterieuze houding ontstond
vaak onwetendheid en onbegrip.
Dat veroorzaakte dan weer
angst en vooroordelen. Vandaag
is epilepsie beter gekend. In
de medische wereld dan toch.
In het dagelijkse leven botsen
mensen met epilepsie vaak nog
op onbegrip en vooroordelen.”
OUDER EN KIND
GERUSTSTELLEN
Wat moet je als ouder dan doen
wanneer je kind aan epilepsie
lijdt? Je wil het de beste zorgen
bieden, maar je zit als ouder ook
met een heleboel vragen. “Wat
betekent dit voor de studies van
mijn kind, hoe beantwoord ik de
vragen van mijn kind, wat met
zijn of haar hobby’s, wat brengt

2021 #2

de toekomst? Het zijn slechts
enkele vragen die de ouders
zich stellen. Daarnaast zijn er
ook een hoop praktische zaken
waar je als ouder hulp voor
zoekt. Om nog maar te zwijgen
van emotionele ondersteuning”,
vertelt Lies.

“Epilepsie was
vroeger een
mysterieuze
aandoening
die tot angst en
onbegrip leidde.”
Maar ook als verpleegkundige
vraagt een kind met epilepsie
een aandachtige aanpak.
Hoe geef je als zorgverlener
antwoord op de vragen van het
kind en de ouders, hoe stel je
het kind gerust, hoe neem je
de angst van het kind weg, hoe
zet je afleidingsmiddelen goed
in, enzovoort. “Je moet kind en
ouders goed begeleiden, zeker
in de eerste weken en maanden
na de diagnose”, zegt Lies.
“Naast een breder begrip rond
epilepsie, wil ik vooral concrete
tools aanreiken die zorgverleners
kunnen inzetten om zowel
het kind als die zijn of haar
omgeving goed te begeleiden.”
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Maandag 27 september 2021
Studiedag Kritieke Diensten
Bart Rits – The circle of
stretching and strength

!

Hoe ga je op kritieke
diensten om met
sterfgevallen?
Bart Rits is spoedverpleegkundige in het AZ Sint-Maarten in
Mechelen. Hij werkte ook op Intensieve Zorg en was twee jaar
lang hoofdverpleegkundige Palliatieve Zorgen. Een uitgebreide
ervaring die hem in staat stelt te kaderen wat de impact
van overlijdens op Spoed en Intensieve Zorg betekent voor
verpleegkundigen.

Zowel op Spoed als op Intensieve
Zorg heb je als verpleegkundige
te maken met sterfgevallen. Op
beide diensten krijgt een kritieke
patiënt een levensonderhoudende therapie om de vitale functies
in stand te houden. Verpleegkundigen en artsen werken vaak
in stresserende situaties waar
ze de nieuwste technologieën
en hun knowhow inzetten voor
de patiënt, maar het sterftecijfer
ligt hoog. “Een plots overlijden
of een terminale patiënt. Beide
situaties komen voor”, zegt Bart
Rits. “En deze situaties zijn er
door COVID-19 niet minder op
geworden. Dat beïnvloedt je als
zorgverlener. Ik sprong zelf ook
maandenlang bij op Intensieve
Zorg en zag ook hoe mijn collega’s uitgeput raakten, emotioneel en fysiek.”
Tijdens de coronapandemie
kregen verpleegkundigen
dan ook te maken met zwaar
emotioneel leed van patiënten.
Die vielen plots zonder hun
vertrouwde mantelzorger of
familielid en legden een zwaar
medisch traject af. “Dat stelt
je draagkracht serieus op de
proef. 2020 was een emotionele
rollercoaster”, zegt Bart. “Je
moet een balans vinden tussen
die emoties toelaten en kracht
vinden om verder te gaan.
Strakke planningen, hoge
werkdruk en voortdurende
wijzigingen helpen daar niet bij.”
TOOLS VANUIT PALLIATIEVE
ZORGEN
Bart wil de mentale
weerbaarheid van zijn collega’s
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op kritieke diensten dan ook
ondersteunen en versterken.
“Ik wil de groepsdynamiek die
ik leerde bij Palliatieve Zorgen
vertalen naar een setting op
kritieke diensten”, zegt hij.
“Niet alleen het teamwork,
maar ook concrete tools
kunnen verpleegkundigen
op deze diensten zeker
helpen. Denk maar aan

“Strakke
planningen en
hoge werkdruk
helpen de mentale
weerbaarheid van
verpleegkundigen
niet vooruit.”
momenten van debriefing en
ervaringsuitwisselingen.”
Dat je daarvoor af en toe out
of the box moet denken, wil
Bart andere verpleegkundigen
leren aan de hand van
specifieke voorbeelden en vaak
voorkomende situaties. Wat
kan je als team doen, wat met
vroegtijdige zorgplanning op
kritieke diensten en wat met
comfortzorg. “Het doel van mijn
lezing? Het evenwicht vinden in
de cirkel van kwaliteitsvolle zorg
voor patiënten en hun naasten,
maar ook – en vooral – voor de
verpleegkundige.”

www.yeswecare.be
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Kritieke vragen over
kritieke diensten
Op Spoed en Intensieve Zorg is het ongelofelijk belangrijk om
de vinger aan de pols te houden. En wie kan dat beter dan Jan
Bertels, kabinetschef van minister van Volksgezondheid Frank
Vandenbroucke. Hij zal op dat moment net één jaar minister zijn.
De uitgelezen persoon om tijdens de studiedag Kritieke Diensten
een update te geven over welke plannen op tafel liggen.

Studiedag kritieke diensten
Jan Bertels – De lessen
die we leerden uit de
pandemie

2021 #2

In de media drukte minister
Vandenbroucke al meermaals
zijn onvoorwaardelijke
bewondering voor de
verpleegkundigen en alle
andere zorgverleners in
de eerstelijnszorg uit. Die
erkenning na maanden in
de frontlinie doet deugd. Als
beroepsvereniging vindt het
NVKVV het belangrijk om op
een kritische en constructieve
manier bij te dragen aan veilige
en kwalitatieve zorg. Centraal
daarbij staan onze patiënten en
onze collega’s.
Om de gezondheidszorg gezond
te houden, is het cruciaal
dat zorgsector en politiek
samenwerken. En net daarom
nodigen we op de studiedag
Kritieke Diensten iemand uit
die dicht bij de minister staat:
Jan Bertels. “Ik ga met veel
plezier op deze uitnodiging in”,
zegt hij. “Ik zal er toelichting
geven over de concrete
politieke aanbevelingen naar
aanleiding van de studie van
het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg
over het beheer van de
ziekenhuiscapaciteit in België
tijdens de eerste COVID-19-golf.
Met name, wat hebben we
daaruit geleerd en wat nemen

we mee naar de toekomst in de
vorm van effectieve acties en
besluiten.”

“Wat hebben
we geleerd uit
de pandemie
en wat nemen
we mee naar de
toekomst?”
Daarnaast zal de kabinetschef
van Vandenbroucke ook zijn
toekomstvisie op kritieke
diensten aan bod laten
komen. Hoe houden we
kritieke zorg betaalbaar,
kwaliteitsvol en veilig? Komt
er een programmatie voor
gespecialiseerde spoedgevallen?
Hoeveel bedden Intensieve
Zorg zullen in de toekomst
geprogrammeerd worden? Hoe
worden de ziekenhuisnetwerken
gestimuleerd in Vlaanderen?
Vragen waar we op maandag
27 september een antwoord op
krijgen.
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Week van de
Verpleegkundigen
Praktische
informatie

Hieronder alvast een overzicht
van 3 verschillende formules:
- Hybride deelname: fysieke
deelname volgens gekozen
studiedag + catering +
attestering (opgelet beperkt
aantal deelnemers worden
toegelaten): volgens
inschrijving (zie rubriek 1 en 2 bij

inschrijvingen); + toegang tot
het volledige digitale platform
- 13 studiedagen - (te bekijken
van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021):
attestering op basis van de door
jou ingeschreven studiedag
volgt rond 10 januari 2022 (extra
attest kijkminuten bij aanvraag).
- Fysieke deelname: volgens
jou gekozen studiedag +
catering + attestering (opgelet
beperkt aantal deelnemers

worden toegelaten): volgens
inschrijving (zie rubriek 1 en 2 bij
inschrijvingen).
- Digitale deelname: voor het
volledige digitale platform - 13
studiedagen - (te bekijken
van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021:
attestering op basis van
de door jou ingeschreven
studiedag volgt rond 10 januari
2022 (extra attest kijkminuten
bij aanvraag).

Toegangsprijs
Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal)
116 euro
- fysieke deelname		
78 euro
- digitale deelname		
79 euro
Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname		
- digitale deelname		

156 euro
108 euro
109 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname		
- digitale deelname		

106 euro
69 euro
70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal)
- fysieke deelname		
- digitale deelname		

126 euro
89 euro
90 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).
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Fysieke en hybride deelname:

Plaats

Indien de studiedag voor jou
fysiek doorgaat:
KURSAAL, Monacoplein, 8400
Oostende

Programma

Onze deuren openen vanaf 8
uur. Koffie of thee is voorzien. Alle
studiedagen starten om 9 uur en
eindigen om 16.50 uur. Ter plaatse
zal aangeduid worden welke
studiedagen en welke sessies
in welke zaal zullen doorgaan.
De deelnemers ontvangen ter
plaatse een congresmagazine,
inclusief het programma.
Secretariaat tijdens de
Congresweek
Het secretariaat van het NVKVV
is gevestigd in de inkomhal van
het Kursaal. Het is elke dag open
vanaf 8 tot 17 uur en telefonisch
bereikbaar op 02/732.10.50
of 0479/62.99.34, of per mail
administratie@nvkvv.be

Middagpauze

De middagpauze is inclusief
lunch in a box, voor- en
namiddagpauze met dranken en
versnapering zijn ook inbegrepen
in de prijs van de studiedag.
Tijdens deze momenten is
standenbezoek mogelijk

Bereikbaarheid
1. Parking
- Parking Hendrika (na het
rondpunt - richting centrum)
(GRATIS parkeren)
- De Zeeparking (betalend)
- Kursaal parking (betalend)
2. Trein
Het station van Oostende ligt op
wandelafstand van het KURSAAL
Oostende.

Speciale verblijfs
arrangementen aan zee:
Meer informatie op onze website:
www.nvkvv.be
Hybride en digitale deelname:
Het digitaal platform wordt
opengesteld vanaf 5 oktober tot
en met 25 december 2021.
De deelnemer ontvangt hiervoor
een mail met registratielink.

Inschrijvingen
1. Individuele inschrijvingen
Je inschrijving is enkel geldig
wanneer je gebruik maakt
van het daartoe bestemde
inschrijvingsformulier op
onze website www.nvkvv.be.
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf
5 mei 2021.
Je ontvangt een bevestigingsmail
op het opgegeven mailadres.
In deze bevestigingsmail vind
je informatie over de betaling.
Gelieve deze aandachtig te lezen
en je betaling in orde te brengen
zoals beschreven staat. Het
juiste OGM-nummer is hierbij
belangrijk voor een snelle en
correcte afhandeling van uw
betaling.
Voor bijkomende inlichtingen
gelieve contact op te nemen
met Jenny Smeets,
te bereiken tussen 8 en 16 uur,
behalve op maandag en
dinsdagvoormiddag, per
telefoon: 02/737.97.81 of per mail:
j.smeets@nvkvv.be
2. Inschrijvingen via de
werkgever/school/facturatie
De werkgever/school kan één
persoon of meerdere personen
inschrijven.
Bij inschrijvingen vanaf 20
deelnemers per dag of vanaf
50 deelnemers over de ganse
congresweek ontvangt u 10 %
korting op uw factuur.

Voor bijkomende inlichtingen
gelieve contact op te nemen met
Jenny Smeets, te bereiken tussen
8 en 16 uur, behalve op maandag
en dinsdagvoormiddag, per
telefoon: 02/737.97.81 of per mail:
j.smeets@nvkvv.be . Na het
congres ontvangt de werkgever/
school een factuur.
Zie ook verder de rubriek
5. Annulering.
3. Inschrijvingen ter plaatse
Gezien de huidige
coronamaatregelen is inschrijven
ter plaatse niet mogelijk. Ook de
betaling moet op voorhand in
orde worden gebracht.
4. Lidmaatschap NVKVV 2021
Elk lidmaatschap van het NVKVV
moet in orde zijn bij het insturen
van de inschrijving. Als dat niet
het geval is, wordt de prijs van
een niet-lid aangerekend.
5. Annulering
Wanneer je één maand of langer
voor de start van de congresweek
je deelname annuleert, dienen
we een administratieve kost
aan te rekenen van 25 euro. Bij
annulering minder dan een
maand voor de start van de
Week van de Verpleegkundigen
zijn we genoodzaakt 50 procent
annuleringskosten aan te
rekenen. Bij annulering minder
dan drie werkdagen voor de
start van de congresweek is
het volledige inschrijvingsgeld
verschuldigd. Je kunt je wel
laten vervangen door een nog
niet ingeschreven deelnemer na
melding bij j.smeets@nvkvv.be.

27, 28, 29 en 30 september 2021
2021 #2
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Week
van de
Verpleegkundigen
27, 28, 29 en 30 september 2021

Studiedag Verpleeg
kundigen Kritieke
Diensten
Maandag 27 september 2021
HYBRIDE
Verstikking/verademing emoties

Maandag 27 september 2021
DIGITAAL
Kinderen met epilepsie:
een theoretisch kader met boeiende
praktijkvoorbeelden

08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming werkgroep
verpleegkundigen Kritieke Diensten
NVKVV

Theorie en oorzaken van Epilepsie
Dr. M. Potoms, kinderneuroloog, Jessa
Ziekenhuis Hasselt

Organisatie Covidzorg: resultaten en
aanbevelingen van het KCE
Dhr. M. Van der Auwera (onder
voorbehoud)
Kritieke zorg toekomstvisie
Dhr. J. Bertels kabinetschef Minister
Vandenbroucke, minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
Suïcidezorg
Dhr. J. Tambuyser,
suïcidepreventiewerker, CGG De Pont
Boven de wolken
Mevr. A. Franssen, vroedvrouw en
fotografe
Impact van COVID op patiënt en
familie en PTSS na inzo verblijf
Dr. I. Dapper, intensivist, ambassadeur
GZA/Founding President iDeelAB
Fysiologe shaken baby
Dhr. R. Bilo, vertrouwensarts, Veilig
Thuis Rotterdam
Palliatieve zorg op kritieke diensten
Dhr. B. Rits, spoedverpleegkundige,
AZ Sint-Maarten
Veerkracht en zorgbarometer
COVID-19
Prof. K. Vanhaecht, KU Leuven
16.50u
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verpleegkundigen

Afsluiting
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Behandelingsmethoden en
ketogeen dieet
Prof. Dr. L. Lagae, kinderneuroloog,
UZ Leuven
Neurochirurgie: VP – Shunt,
indicaties en verpleegkundige
aandachtspunten
Dr. M. De Praeter, staflid
neurochirurgie, UZA
Kinderrevalidatie bij kinderen met
een neurologische aandoening
Prof. Dr. C. Vander Linden en Dr. R.
Van Der Looven, kinderrevalidatie, UZ
Gent
Pediatrische epilepsie monitoring
unit, ervaringsdeskundige aan het
woord
Mevr. B. Verhelle, kinderepilepsie, UZ
Leuven
Genetische aspecten bij kinderen
met een neurologische aandoening
Prof. dr. B. Callewaert, kinderarts, UZ
Gent
Ondersteuning van een kind met
een neurologische aandoening.
De Epilepsieliga aan woord
Mevr. L. Coudenys, psychologisch
assistent, Epilepsie Liga
Ouder als Expert in dit verhaal
N.T.B

Studiedag Verpleeg
kundigen Infectie
beheersing

Maandag 27 september 2021
HYBRIDE
Dit programma wordt de komende
weken gefinaliseerd en kan je online
raadplegen.
Verpleegkundige ziekenhuis
hygiënist: Het leven zoals het is
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming werkgroep
infectiebeheersing NVKVV - WIN
Outbreak preparedness in het
ziekenhuis
Surveillance data MDRO in België en
toekomstige trends
De gram negatieve bacteriën: wij zijn
ze, waar leven ze en wat doen ze?
Onbekend en onbemind: De rol van
de omgeving
Droge materie: Water gerelateerde
problemen binnen het ziekenhuis
Toekomstvisie infectiepreventie:
all-in one, one in all
16.50u

Afsluiting

Studiedag Verpleeg
kundigen Ouderenzorg
Dinsdag 28 september 2021
HYBRIDE
De veelzijdigheid van ouderenzorg
in een notendop: van een creatieve
good practice tot wetenschappelijk
onderbouwde top zorg
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming werkgroep
verpleegkundigen ouderenzorg NVKVV

www.yeswecare.be
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(G)Ouder worden – Is age just a
number?
Mevr. C. Geerts, professor
Gerontologie VUB en mevr. C. Brys,
(ouderen)psycholoog en gerontoloog
Clinical leadership in de WZC
Mevr. E. Cornelis, Onderzoek- en
ontwikkelingscentrum Gezondheid
en Zorg, docent, onderzoeker,
Arteveldehogeschool
De gele doos: alle (medische)
gegevens in een goed bereikbare
gele doos in de koelkast
Mevr. B. Hantson, dienst Regie
Gezondheid en Zorg, Stad Gent
Het gebruik van de BelRAI Screener
in de thuis- en residentiële zorg
Mevr. A. Declercq, projectleider
LUCAS en gewoon hoogleraar CESO,
KU Leuven
Warme zorg als middel tegen
grensoverschrijdend gedrag in het
WZC
Mevr. E. Messelis, gerontoloog (Odisee
Advanced Education) & (co)auteur
van 12 boeken rond ouder worden
Kruispunten in persoonsgerichte
zorg. Waar kinder- en ouderenzorg
elkaar ontmoeten
dr. M. Lopez Hartmann, KdG
expertisecentrum Zorgstroom en
opleiding verpleegkunde
Toegang van ontslagdocumentatie
vanuit het ziekenhuis voor de WZC
verpleegkundige - Waar hapert het
schoentje?
Mr. T. Weltens, gemandateerde
NVKVV e-health platform en
stafmedewerker ICT & Innovatie, WitGele Kruis van Vlaanderen
16.50u

Afsluiting

en Mevr. K. Scheepmans,
stafmedewerker WGK
Patiëntenparticipatie in de
thuisverpleging
Dhr. B. Willaert, Directeur
Kwaliteitsbeleid, Wit-Gele Kruis WestVlaanderen
Dhr. T. Weltens, Stafmedewerker
ICT & Innovatie, Wit-Gele Kruis van
Vlaanderen
GGZ in de eerstelijn
Dhr. B. Rayen, domeincoördinator
geestelijke gezondheidszorg, WGK
Limburg
Onderscheid tussen euthanasie en
palliatieve sedatie
Prof. W. Distelmans, professor in de
palliatieve geneeskunde, VUB
Rol van de thuisverpleegkundige in
de COVID(-pandemie en) vaccinatie
Prof. P. Vandamme, UAntwerpen
Inbreng thuisverpleegkundige
vanuit een rol of inzet in een
vaccinatie-centrum
Mevr. I. Alloo, Directeur Zorg,
Zorgconnect
Presentatie resultaten projecten
Negatieve druk therapie
Dhr. L. De Maesschalck, waarnemend
unit manager, Thomas Morehogeschool
Veerkracht of hoe je ‘net vaker op
gaat staan dan je bent omgegooid’
(Winston Churchill)
Dr. E. De Rijck, expert in zelfzorg,
creatieve generalist, auteur
16.50u

Studiedag Thuis
verpleegkundigen

Dinsdag 28 september 2021
HYBRIDE
Thuisverpleegkundigen, deskundige
en flexibele zorgbehartigers
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming werkgroep
thuisverpleegkundigen NVKVV
Update Riziv: toekomstgerichte
meerjarenaanpak van de
gezondheidszorg
Dhr. H. Van Gansbeke, algemeen
coördinator van het Wit-Gele Kruis
van Vlaanderen
Nieuwe nomenclatuur wondzorg
Dhr. D. Backaert,
thuisverpleegkundige,
wondzorgverpleegkundige, Amenthu,
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Afsluiting

Studiedag
Begeleidings
verpleegkundigen

Dinsdag 28 september 2021
DIGITAAL
De verpleegkundige in en van de
toekomst
Het programma wordt de komende
weken aangevuld en zal beschikbaar
zijn op de website van het NVKVV.
Er zal onder meer worden ingepikt
op de huidige opleidingen met
focus op het belang van een goede
mentor en stagebegeleider. Ook de
problematiek over de feedbackfiche
in combinatie met wat op tafel ligt
in het Vlaamse Adviescomité rond
de verdiepende stage zal worden
besproken.

Studiedag Ethiek
Dinsdag 28 september 2021
DIGITAAL
Het programma voor deze studiedag
wordt momenteel volop op punt
gesteld en kan je online raadplegen.

Studiedag Hoofd
verpleegkundigenMiddenkader-Directies
Woensdag 29 september 2021
HYBRIDE
De invulling van het beroep verpleegkunde: hoog tijd voor een update.
De veranderende maatschappij
vraagt een andere invulling van het
beroep verpleegkunde.
Wat zeggen de overheid en andere
instanties hierover? En wat betekent
dit in de praktijk?
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming in de
aangeduide conferentiezaal
Inleiding: werkgroep
hoofdverpleegkundigen NVKVV
Extra budget voor de zorg = extra
budget voor verpleegkundigen?
Leidt schaarste op de arbeidsmarkt
tot meer differentiatie in het werkveld
en komen hoofdverpleegkundigen
uiteindelijk buiten de personeelsnorm? Volledige uitrol IFIC, … maar
wat met de werkdruk?
Verschillende opleidingen
Verpleegkunde! Verschillende
bevoegdheden?
Wat zegt het Federaal en Vlaams
regeerakkoord en hoe past dit in de
praktijk?
BANABA’s lopen af in 2021
en worden vervangen door
postgraduaten.
Waar zit het verschil en wat mogen
we verwachten? Op welke manier
is dit te matchen met de huidige
personeelsnormen als noodzakelijke
specialisatienoden in het werkveld?
Panelgesprek gemodereerd door
wetstraat journalist Marc Van de
Loverbosch
Uitgenodigd: Dhr. Minister Frank
Vandenbroucke, Vice-eersteminister
en minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
Toegezegd: Dhr. Minister W. Beke,
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding
Mevr. K. Theunis, Directeur P&O en
VSB Zorgnet-Icuro
Mevr. C. De Windt, raadgever
onderwijs kabinet Vlaams Minister
van Onderwijs Ben Weyts

netwerk
verpleegkunde

37

CONGRESKRANT

Mevr. E. De Wandeler, Algemeen
Coördinator NVKVV
Klinisch leiderschap
Mevr. S. Nachtergaele, bachelor in de
verpleegkunde, docent, onderzoeker,
Arteveldehogeschool
Haalbare zorg
Dhr. B. Claeys, zorgmanager, AZ
Groeninge
Verpleegkundigen anders ingezet: 2
praktijkvoorbeelden
- Verpleegkundig spreekuur in de
praktijk op de dagkliniek medische oncologie
Mevr. E. Pinckers en Mevr. E.
Decoene, verpleegkundigen
oncologie, UZ Gent
- Competentiemanagement
Dhr. W. Huyst, Wit-Gele Kruis
Hoe kunnen bewoners en personeel
samen zorgdragen voor je organisatie?
Inspraak geven in je organisatie aan de
hand van het Tubbemodel.
Mevr. L. Plessers, coördinatrice
residentiële zorg, WZC Sint-Jozef,
Neerpelt
Zorgmodel “Patiëntgerichte zorg in
teamverband” - Referentenbeleid en
groeipad bachelor verpleegkundige
Mevr. N. Zonnekein,
hoofdverpleegkundige Sp psychogeriatrie, AZ Damiaan Oostende
Mevr. I Luts, directeur patiëntenzorg
AZ Damiaan, Oostende
16.50u

Afsluiting

Acute wondzorg: T & I : Casuïstiek
Dhr. E. Lambrecht, gastdocent
Wondzorg.net
Tracheostomie en Laryngectomie
Mevr. J. Swaels, Thuisverpleegkundige
wondzorg, I-Mens
Mijn Stoma, mijn vriend
Dhr. F. Manderyck,
Wondzorgverpleegkundige, Jan
Ypermanziekenhuis Ieper,
Zelfstandig thuisverpleegkundige
Casuïstiek in de thuiszorg
Mevr. N. Verpaelst, Verpleegexpert
wondzorg-stoma-decubitus en
infectiepreventie bij Wit-Gele Kruis
West-Vlaanderen
16.50u

Afsluiting

Studiedag Verpleeg
kundigen Geestelijke
Gezondheidszorg
Woensdag 29 september 2021
DIGITAAL
E-health voor Dummies
Inleidend woordje: werkgroep
verpleegkundigen geestelijke
gezondheidszorg NVKVV

Studiedag Wondzorg
i.s.m. CNC

GGZ in Lockdown: connecteren in
disconnecterende tijden
Dhr. B. Vrancken,
hoofdverpleegkundige Psychiatrie A2,
AZ Sint Jan Brugge
en Mevr. H. Vandewiele,
Verpleegkundig Specialist Psychiatrie,
UZ Gent

08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming in de
aangeduide conferentiezaal
Inleiding: dagvoorzitter, dhr. E.
Lambrecht

Over coronazooms, patiënten als
facebookvrienden en whatsappuurroostering: ethische trillingen bij
gebruik van digitale media in de GGZ
Dhr. L. Moureau, Stafmedewerker
Ethiek, vzw Gezondheidszorg
‘Bermhertigheid Jesu’

Woensdag 29 september 2021
HYBRIDE
Inflammatie en Infectie

Pijnmanagement bij wondreiniging
Mevr. N. Callaerts,
wondzorgverpleegkundige, Militair
Hospitaal Koningin Astrid
Fysische Parameters
Mevr. E. Hulst,
wondzorgverpleegkundige
Inflammatie en infectie: Casussen
Mevr. A. Vancoillie, verpleegkundige
heelkundige afdeling,
wondzorgreferent, AZ Damiaan
Oostende
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Infecties oncologische wonden
Mevr. C. Savelkoels, PG wond-,
stomazorg, Oncologie , zelfstandig
thuisverpleegkundige
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Film jezelf; hoe medewerkers van een
acute opnameafdeling kennis kunnen
maken met de gezonde mens
Prof. dr. P. Goossens, Verpleegkundig
Specialist GGZ Senior Onderzoeker
SCBS Dimence Deventer, Visiting
Professor UCVV UGent België
Cybergeweld: vormen, impact en
mogelijkheden van preventie en
interventie
Prof. dr. M. Walrave, Hoogleraar
communicatiewetenschappen,
Universiteit Antwerpen

Gebruik van digitale media bij EPApatiënten
T. Beentjes, Junior-onderzoeker,
Scientific Institute for Quality of
Healthcare
(IQ healthcare), Radboud universitair
medisch centrum HB Nijmegen
Suïcidepreventie - Digitale
mogelijkheden voor
verpleegkundigen
Mevr K. Van Den Berge,
Stafmedewerker, Vlaams
Expertisecentrum Suïcidepreventie
E-health … en het recht dat er geldt:
rechts-ethische-aspecten van een
snelle evolutie
Dhr. S. Van Roey, jurist én ethicus,
als stafmedewerker juridische en
ethische thema’s Zorgnet-Icuro
www.onlinehulp-apps.be: jouw
wegwijzer naar apps voor welzijn en
geestelijke gezondheid
Mevr. A. Mees, docent en onderzoeksmedewerkster van de opleiding
toegepaste psychologie in Howest

Studiedag Pijn
verpleegkundigen
Donderdag 30 september 2021
HYBRIDE
Rugpijn, terug in de kijker
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming in de
aangeduide conferentiezaal
Inleiding: Susan Broekmans,
verpleegkundig pijnspecialist,
UZLeuven, voorzitter werkgroep
pijnverpleegkundigen
Zin en onzin van rugchirurgie
Prof. E. Van de Kelft, neurochirurg,
AZ Nikolaas, Sint-Niklaas
Waarom stimuleren we de rug
Dr. B. Billet, algoloog anesthesist,
AZ Delta Roeselare
Reïntegratie en chronische pijn, zal
dit werken?
Mevr. E. Christiaen, arbeidspychologe
en reïntegratiecoördinator, UZA
Mevr. E. Mermans, verpleegkundig
pijnconsulent en zelfstandig
reïntegratiecoördinator
Rugrevalidatie
Mevr. D. Vanderhaeghen,
kinesitherapeut, manueel therapeute,
AZ Delta Roeselare
Rugklachten beter voorkomen dan
genezen
Mevr. H. De Coninck,
verpleegkundige, UZ Gent

www.yeswecare.be
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Patiëntenervaring
Mevr. L. Henckens,
ervaringsdeskundige

Diabetespatiënten, wat nu? Casuïstiek
Mevr. M. De Pover, consulent Diamar,
diabeteseducator

Schrik voor de prik: nut van
interventionele pijntherapie
Dhr. L. Deltour, pijnverpleegkundige
AZ Delta, Roeselare
Mevr. A. Boeckx, pijnverpleegkundige
AZ Jan Palfijn, Gent

Getuigenis
Mr. D. Van Neck & amp; Mevr. A. Morel

Implementatie van een project:
pijnbeleid bij scoliosefusie
Mevr. H. De Belder,
pijnverpleegkundige, UZA

Studiedag Verpleeg
kundigen Palliatieve
Zorg

16.50u

Afsluiting

Studiedag Diabetes,
voor zorgverleners in
diabetescare

16.50u

Afsluiting

Donderdag 30 september 2021
DIGITAAL
Laat ons over de dood praten
Inleidend woordje: Veerle Coupez,
voorzitter werkgroep verpleegkundigen
palliatieve zorg NVKVV
Iedereen Beroemd!
Dhr. F. Vincx, Soulcenter

Tijdig opstarten palliatieve zorg in
het woonzorgcentrum (voor mensen
met dementie)
Mevr. V. De Bou, Informatie en
documentatie. Expertisecentrum
Dementie
Paradox en Mevr. G. Okerman,
Consulent VZP. Palliatieve Zorg GentEeklo
Palliatief debat
Dhr. S. Steyaert, Levuur
Creatief over de dood praten.
Dhr. R. Bruntinck, journalist, Bureau
MORBidee
Het patiëntenperspectief
Mevr. K. Bracke, auteur
Reanimeren of niet bij 80+’ers
Prof. dr. R. Piers, geriater, UZ Gent
Touching Infinity
Mevr. G. Teck, Filmmaker “touching
infinity”

Donderdag 30 september 2021
HYBRIDE
Diabetes: zo veel meer dan enkel een
ontregelde suikerspiegel
08.00u Inschrijvingen en ontvangst
met koffie/thee
09.00u Verwelkoming in de
aangeduide conferentiezaal Inleiding:
werkgroep verpleegkundigen
diabetes NVKVV
Update nieuwe diabetesmedicatie
(ook OAD)
Dr. X. Aers, endocrinoloog, AZ Delta
Diabetes en gewrichten (limited
joints mobility)
N.T.B.
Diabetes en emotioneel welzijn
Dhr. W. Van der Borght, psycholoog,
UZ Leuven
Diabetes en mondhygiëne
Prof. Dr. J. Vanobbergen, docent
emeritus, Universiteit Gent vakgroep
mondgezondheidswetenschappen
Etiketten lezen
Mevr. S. Vanoverbeke, diëtistdiabeteseducator, Wit-Gele Kruis
West-Vlaanderen
Nieuwe pennen in de praktijk
Mevr. M. Beckx, verpleegkundig
diabeteseducator AZ Zeno
Blankenberge-Knokke,
diabeteseducator, eerstelijnszorg
regio Oostkust en Mevr. S. Dehouck,
zelfstandige thuisverpleegkundige en
diabeteseducator
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THE FUTURE IN PRIVACY & HYGIENE SOLUTIONS

Hygiëne binnen
handbereik
Silentia vouwschermen:

VRIJBLIJVENDE PROEFOPSTELLING ?
Tel 0475 89 15 98 • dcg.baert@elandir.be

Silentia wordt verdeeld in de BeLux door Elandir-Care bv
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zijn biologisch clean van nature
zijn snel en eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
zijn ergonomisch en als enige met één hand te bedienen
behouden de visuele controle over de werkomgeving
bieden volop daglicht voor heldere frisse kamers
zijn in een handomdraai verwijderd en verplaatst
bieden flexibele oplossingen voor iedere situatie
zijn economisch en kostenbesparend
zorgen voor minder ziekenhuisinfecties

www.silentia.be
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PRAKTISCHE INFO
Dinsdag 28 september 2021
Studiedag
Thuisverpleegkundigen
Pierre Van Damme –
De rol van de
thuisverpleegkundige in de
COVID-19-vaccinatie

!

“Vaccinatie door
thuisverpleeg
kundigen is een
en-enverhaal”
Thuisverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de
vaccinatiestrategie. Daar is professor en vaccinoloog Pierre Van
Damme rotsvast van overtuigd. “Niet alleen in een uitvoerende
rol. Ze bieden ook een luisterend oor en informeren hun patiënten
vanuit de juiste kennis en competenties.”

In een latere fase van de
vaccinatiecampagne zal
sterk ingezet worden op
mobiele teams. Huisartsen en
thuisverpleegkundigen gaan
dan aan huis bij de patiënt
om de vaccins toe te dienen.
“Dat is dezelfde strategie als
bij de griepvaccinatie en zal
voor COVID-19 eenvoudiger zijn
wanneer het gaat om vaccins
die makkelijker te transporteren
zijn, zoals dat van AstraZeneca
en Johnson&Johnson”, zegt
professor Pierre Van Damme van
de Universiteit Antwerpen.
GERUSTSTELLEN DOOR
INFORMATIE
De rol van de
thuisverpleegkundige is in
die thuisvaccinatie niet min.
Vanuit hun vertrouwensband
met de patiënt bieden zij een
bijzonder waardevolle bijdrage
aan de vaccinatiecampagne.
Professor Van Damme: “Niet
in het minst beschikken ze
over de juiste vaardigheden.
Ze kunnen luisteren, begrip
tonen voor twijfels en ingaan
op vragen. Ze zijn daarnaast
ook een verdeler van correcte
informatie en kunnen die
informatie ook meedelen in
de taal van de patiënt. Dat
aspect hebben we onderschat.
De overvloed aan informatie
die op een patiënt afkomt, via
de media, kan gevalideerd en
gedoseerd worden door de
thuisverpleegkundige. Weet
die niet of bepaalde informatie

2021 #2

klopt? Dan kan altijd de hulp
ingeschakeld worden van de
thuisverplegingsorganisatie.”
Naast die uitvoerende
en informerende rol, ziet
Pierre Van Damme de
thuisverpleegkundige dus ook
als iemand die de patiënt kan
geruststellen. Zeker bij eventuele
nevenwerkingen. Zo kan de
thuisverpleegkundige perfect
aangeven welke symptomen
normaal zijn en ingrijpen
wanneer er toch iets mis dreigt
te gaan.

“Thuisverpleegkundigen kunnen
twijfels wegnemen en informatie
geven in de taal
van de patiënt.”

Waarom we iedereen dan niet
thuis vaccineren? “Iedereen
thuis vaccineren is bijzonder
arbeidsintensief. Je moet
ook steeds een kwartier ter
plaatse kunnen blijven om
nevenwerkingen op te sporen.
Dat kan niet op grote schaal.
Het gaat hier echt om een enenverhaal met als resultaat een
hogere vaccinatiegraad.”

netwerk
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PRAKTISCHE INFO
Dinsdag 28 september 2021
Studiedag Ouderenzorg
Christel Geerts en Charlotte
Brys – Samen naar een
positieve beeldvorming
rond ouder worden

Meisjes (en jongens)
van 50 en meer
“Verouderen is niet vanzelfsprekend”, steekt Christel Geerts van
wal. Als professor in de gerontologie geeft ze op de studiedag
ouderenzorg een lezing over de beeldvorming rond ouder
worden, samen met gerontologe Charlotte Brys. “We maken er
een interactieve lezing van en reiken de nodige handvaten voor
verpleegkundigen aan.”

Christel Geerts is al meer
dan dertig jaar professor in
de gerontologie aan de VUB,
haar alma mater waar ze
destijds in contact kwam met
de ontwikkelingspsychologie.
“Toen stopte die discipline bij
de jongvolwassenen en werd
niet gekeken naar andere
leeftijdsgroepen. Nederland
was op dat moment volop bezig
met studies gerontologie en
dat wakkerde mijn interesse
aan”, vertelt ze. Ze bouwde een
knap curriculum op en zet haar
brede ervaring vandaag in om
personen en zorgorganisaties
te helpen in het begeleiden van
ouderen.
POSITIEVER BEELD
Samen met gerontologe
Charlotte Brys werkt Christel
Geerts vooral over de
beeldvorming rond ouder
worden. “Gouder worden,
noemt Charlotte dat. Maar om
tot die positieve beeldvorming
te komen, is er nog heel wat
werk. Zowel in de media en
in de maatschappij als bij het
zorgpersoneel”, zegt professor
Geerts. “Jong zijn wordt
verheerlijkt en ouder worden
krijgt al gauw een negatieve
bijklank. We vertrekken dan ook
graag vanuit enkele titels en
artikels in de media om zo het
algemene beeld te schetsen.”
Ze legt meteen ook de bewijzen
op tafel. In januari schreef ze
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samen met 85 gerontologen
een opiniestuk. Vier kranten
contacteerde ze, vooraleer
iemand het wilde publiceren.
“Elke krant zei: ‘Het moet
scherper.’ Maar de realiteit is niet
scherp of zwart-wit. Die is grijs
en er zijn heel wat aandachts- en
werkpunten”, zegt Christel nog.

“Ouder
worden is niet
vanzelfsprekend.”

Tijdens de lezing met Charlotte
Brys zullen ze het hebben
over het verouderingsproces.
Ook het ouder worden van de
verpleegkundige komt aan bod.
“Maar ook, hoe wordt gekeken
naar verpleegkundigen in de
ouderenzorg? Daar hebben
we data rond verzameld”, zegt
de professor. “We tonen ook
de maatschappelijke perceptie
en besluiten onze lezing bij
de zorginstellingen. Voor
zorgverleners reiken we graag
concrete hulpmiddelen aan.
Er zijn natuurlijk de klassiekers,
zoals geen verkleinwoorden
gebruiken. Maar je kan als
verpleegkundige nog zoveel
meer doen.”

www.yeswecare.be
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Parel

van een verpleegkundige 2021

Een schat van een collega? Een pareltje op het werk? Naar die verpleegkundige is
het NVKVV op zoek!
Ken jij iemand die goed is in het vak, een hart heeft voor patiënten en bewoners, altijd
klaarstaat voor collega’s, creatieve oplossing verzint, anderen inspireert en ook goed
voor zichzelf zorgt?
Nomineer deze waardevolle collega voor de NVKVV Parelprijs 2021
en zet hem of haar in de bloemetjes!
Let op: het formulier moet ingevuld worden voor 15 juli 2021.
Je vindt het formulier op nvkvv.be/page?page=parelwedstrijd.

Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen
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PRAKTISCHE INFO
Woensdag 29 september 2021
Studiedag Wondzorg
Cathy Savelkoels –
Aandacht voor infecties bij
oncologische wondzorg

!

Een andere
benadering van
wondzorg
Cathy Savelkoels is thuisverpleegkundige en gespecialiseerd in
oncologische wondzorg. Via cursussen en lezingen deelt ze haar
ervaring en kennis van oncologische wonden graag met collega’s.
Er is natuurlijk altijd een aspect basiszorg, maar oncologische
patiënten vragen op verschillende vlakken een aparte benadering.
Een waarbij een nauwe opvolging voorop staat, door een
verhoogd infectiegevaar.

De wetenschap heeft de
afgelopen decennia grote
stappen gezet op vlak van
kankerbehandelingen.
Oncologische patiënten leven,
dankzij doorgedreven onderzoek
en nieuwe medicijnen,
gemiddeld steeds langer. Ook
met een ongeneeslijke vorm
van de ziekte. “Uiteraard een
heel positieve evolutie,” zegt
Cathy Savelkoels, “maar ook één
die de vraag naar oncologische
wondzorg doet toenemen.
Verpleegkundigen met de juiste
kennis en oog voor de specifieke
aandachtspunten zijn dus hard
nodig.”

“Elke wonde is bij
een oncologische
behandeling extra
vatbaar voor
infecties.”

Tijdens de Week van de
Verpleegkundigen licht Cathy
alvast een grote complexiteit
van oncologische patiënten toe:
hun verhoogd infectiegevaar.
“Door het ziektebeeld zelf,
maar ook ten gevolge van
chemo- of radiotherapie kan het
aantal witte bloedcellen sterk
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afnemen. Deze neutropenie
maakt de patiënt extra gevoelig
voor infecties. Niet enkel bij
de oncologische wonden of
ulcera zelf. Elke wonde is op
dat moment extra vatbaar voor
infecties.” Tijdens de lezing legt
Cathy daarom stap voor stap uit
waarop je moet letten, hoe je de
wonden exact moet verzorgen
en welke rol mantelzorgers
of naasten hierbij kunnen
opnemen.
OP ELKE DIENST RELEVANT
Oncologie is zo breed, dat je als
verpleegkundige op quasi elke
dienst met dit soort wondzorg
in contact kan komen. Reden
genoeg dus om je praktische
kennis bij te spijkeren. Cathy
Savelkoels: “Je hoeft ook
geen specifieke voorkennis te
hebben. We houden het heel
laagdrempelig. Eerst gaan
we even in op de algemene
oncologische wondzorg: welke
soorten oncologische ulcera
zijn er en hoe behandel je die
algemeen gezien? Daarna
licht ik de symptomen van
infecties uitgebreid toe. Zowel
de klassieke symptomen,
zoals roodheid, pijn, zwelling
en koorts, maar ook typische
alarmsignalen bij dit type
patiënten. Denk maar aan een
specifieke geur of overmatig
exsudaat. De bedoeling is om
zo te komen tot een optimale
preventie, snelle detectie
en nauwe opvolging van
wondinfecties bij oncologische
ziektebeelden.”

www.yeswecare.be
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PRAKTISCHE INFO
Woensdag 29 september 2021
Studiedag Geestelijke
Gezondheidszorg
Loïc Moureau – Over
coronazooms, patiënten
als facebookvrienden en
whatsapp-uurroostering:
ethische trillingen bij gebruik
van digitale media in de GGZ

!

Balans tussen afstand
en nabijheid in een
digitale wereld
Loïc Moureau studeerde godsdienstwetenschappen en
filosofie aan de KU Leuven. Hij gaf enkele jaren les in de
bachelor Verpleegkunde en HBO5. Intussen doctoreert
hij in levensondersteunende zorg voor EPPA-patiënten en
is hij stafmedewerker Ethiek in de vzw Gezondheidszorg
Bermhertigheid Jesu. Een ruime ethische en academische
achtergrond dus om enkele vraagstukken rond het gebruik van
apps en sociale media in de GGZ te tackelen.

“Ik zal wat uit mijn comfortzone
moeten treden”, geeft Loïc
meteen toe. “Als ethicus sta je
nu eenmaal niet met de voeten
in het veld, of beter gezegd:
met de handen aan het bed.”
Toch schrikt een ethische
reflectie rond het gebruik van
digitale media in de GGZ hem
niet af. “GGZ en apps, dat staat
nog in zijn kinderschoenen. Ik
ben er zeker van dat andere
zorgsectoren daar veel verder in
staan. Al zijn er ook in de GGZ
genoeg concrete casussen te
vinden.”
Een van die casussen is
het gebruik van sociale
media. Hoe ga je er mee om
wanneer patiënten je een
facebookverzoek sturen, je
plots volgen op Instagram of je
een privébericht sturen? “Het
verhaal van afstand en nabijheid
speelt hier een belangrijke rol”,
zegt Loïc. “Wat doe je en hoe
communiceer je op dat moment
naar je patiënten?”
WHATSAPP EN UURROOSTERS
COVID-19 bracht de digitale
communicatie en het
gebruik van apps in een
stroomversnelling. Onze
computers en smartphones
moesten nu eenmaal geen
anderhalve meter afstand
houden. “Veel verpleegkundigen
hebben bijvoorbeeld een
whatsappgroep met hun
dienst. Daarin worden zelfs de
uurrooster gecommuniceerd of
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vervangingen geregeld”, vertelt
Loïc. “Dat heeft voordelen, zeker.
Langs de andere kant kan je
je afvragen: stopt het werk
dan ooit? Kan ik uit die groep
stappen? Wat doe ik met de
overvloed aan informatie die mij
niet bereikt of niet boeit?”

“Hoe ga je met
apps om buiten
de veiligheid van
je professionele
setting?”

DIGITALE ZORG
Natuurlijk praat Loïc ook over het
zorgaspect. Hij komt dagelijks
in contact met tal van ethische
dilemma’s en existentiële
vraagstukken in de zorgcontext
en daar buiten. “Zijn consultaties
op afstand, bijvoorbeeld, een
goed idee? Je kan snel mensen
helpen, maar door de afstand
voel je mensen niet altijd aan en
kan je inschatting fout zitten”,
zegt Loïc. “Digitale media zijn
zeker een meerwaarde in een
overbevraagde eerstelijnszorg
GGZ, maar het is kwestie van er
goed mee om te gaan buiten de
veiligheid van je professionele
setting.”
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PRAKTISCHE INFO
Vrijdag 30 september 2021
Studiedag Palliatieve Zorg
Griet Teck – Presentatie en
the making of Touching
Infinity. Meer info:
www.touchinginfinityfilm.com

!

“Touching Infinity”:
palliatieve zorg (als
rode draad) in beeld
Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg zendt Canvas
Touching Infinity uit, een documentaire van filmmaakster Griet
Teck. Tijdens de Week van de Verpleegkundige krijg jij deze
pakkende documentaire in primeur te zien. Meer nog: Griet geeft
een unieke inkijk en vertelt hoe deze documentaire tot stand
kwam, hoe ze dit hele proces ervaarde en hoe het bovenal een
film over liefde werd.

Rebecca, Fernand en Delphine.
Deze drie personen weten dat
ze ongeneeslijk ziek zijn en dat
hun einde nabij is. Sterven is
deel van hun dagelijks leven. In
Touching Infinity volgt de Gentse filmmaakster Griet Teck hen
tijdens de laatste weken van hun
leven. De film neemt ons mee
voorbij de angst en het verdriet,
op een tocht gedragen door
liefde, dankbaarheid en verbondenheid. Zonder voorbij te gaan
aan de ernst, is Touching Infinity
vooral een film van hoop.
“Rebecca leeft al vijf jaar met kanker. Haar echtgenoot en drie jonge dochters gaan hier elk anders
mee om, maar Rebecca wil zeer
bewust afscheid nemen”, vertelt
Griet. “Fernand en Emma zijn elkaars grote liefde, al 62 jaar lang.
Ze hebben geen kinderen en een
leven zonder elkaar is ondenkbaar. Delphine is hoogbejaard. Ze
worstelt met onverwerkt verdriet,
en wordt liefdevol verzorgd door
haar dochter. Drie verschillende
situaties die elk op hun eigen
manier benaderd worden.”
EEN NAUWE BAND
Als filmmaker kreeg Griet een
unieke inkijk in het leven van
deze drie gezinnen. Dat bracht
haar in situaties waar de emoties soms hoog opliepen en ze
steeds de juiste afstand moest
bewaren. Daarom hecht Griet
er veel belang aan de mensen
die ze volgt actief te betrekken
tijdens het maakproces. “We
werken samen. Ik vraag hen om
zelf momenten aan te brengen
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en ik filmde ook momenten die
niet in de documentaire zouden
komen, als herinnering.”

“Een zware, maar
vaak ook een
mooie, intense
periode van leven.”
De personen in Touching Infinity
worden gefilmd tijdens dagelijkse momenten, maar ook in
zeer kwetsbare situaties. Je moet
als filmmaker dan niet alleen
terugvallen op de opgebouwde
vertrouwensband, maar ook
zorgzaam omgaan met die
kwetsbaarheid. “Ook ik voel me
kwetsbaar. Bij een kennismaking
leg ik uit hoe ik tewerk ga, maar
je weet niet hoe het zal verlopen.
Er is niets gescript. Tegelijk leer
je iemand kennen en moet je
afscheid nemen. Ik ben daar ook
als mens aanwezig, niet alleen als
filmmaker”, zegt Griet. “Wat me
het meest verraste en raakte is de
ongelofelijke kracht die mensen
bij zichzelf vinden. Ook de manier
waarop kinderen hier mee omgaan. Het is een zware, maar vaak
ook mooie, intense periode van
leven waarin je teruggeworpen
wordt op jezelf. Materiële dingen
doen er niet meer toe. Het gaat
om te zorgen voor elkaar, om de
ruimte te nemen om de dingen
uit te spreken. En ik denk dat dit
niet beangstigend hoeft te zijn.”

www.yeswecare.be

YESWECARE

Het NVKVV geeft om
haar verpleegkundigen en wil
hen goed en correct informeren.
Daarom vind je op yeswecare.be
alle artikels uit Netwerk
Verpleegkunde terug.
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Bedankt aan onze
loyale sponsors en
standhouders 2020!
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www.yeswecare.be

Word jij onze nieuwe collega?

Momenteel hebben wij verschillende vacatures voor verpleegkundigen:
spoedgevallen, oncologie, kunstnier, orthopedie, pneumologie-longziekten,...
Wij bieden

Waarom jij top bent!

> Top ziekenhuis

> Top job

Met doorgroeimogelijkheden en verantwoordelijkheid.
In een innovatieve en moderne omgeving. Met een
goede ligging voor een optimale work-life balance.

Toekomstgericht, stimulerend en voortdurend in
beweging. Kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat. Open
en eerlijk, vol respect voor het leven.

> Top collega’s

AZ Nikolaas en AZ Lokeren staan samen
voor 3000 medewerkers en 300 artsen op
6 verschillende locaties in Sint-Niklaas, Temse,
Hamme, Beveren, Sint-Gillis-Waas en Lokeren.

Professioneel en gepassioneerd. Van wie je veel leert
en met wie je vlot samenwerkt. In een sfeer van
warmte, vertrouwen en vriendschap.

Je bent een teamplayer met een hart voor al
onze patiënten.

Interesse?

Kijk voor een overzicht van al onze vacatures op
www.aznikolaas.be of www.azlokeren.be.
Je vindt er alle info om online te solliciteren. Vind je
jouw voorkeur niet terug bij de openstaande functies?
Dan kan je ook spontaan solliciteren.
Via Facebook kan je op de hoogte blijven van alle
nieuwe vacatures:@Vacaturesaznikolaas
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Jij zorgt voor je patiënten
wij zorgen voor jou.
Het beheren van je praktijk wordt kinderspel,
je verpleegdossier bijhouden vanzelfsprekend,
de uren administratie verleden tijd.

Heb jij het
OLV-DNA?
Ontdek of je het OLV-DNA
in je hebt!
We zijn in ons ziekenhuis steeds op zoek
naar enthousiaste talenten binnen de zorg
en hebben heel wat boeiende vacatures!

Benieuwd? Bekijk dan zeker
onze website www.olvz.be
of scan de QR-code
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Scan me

JPL Solutions
Empowering care providers

Al meer dan 16 jaar expertise
+32 3 385 89 40 info@jpl-solutions.be
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Frans,
singer-songwriter,
weet zijn zorg perfect
af te stemmen.

Deze foto dateert van voor de coronacrisis.

Onze aanpak. Jouw stijl.
Als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis ben je van vele markten
thuis. Je houdt van variatie en uitdaging. Gelukkig, want elke dag is een
belevenis. Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit en een team
van collega’s dat je elke dag ondersteunt. Je kiest voor onze aanpak,
maar vult die in met je eigen stijl.
Klaar voor jouw ronde? Solliciteer op jouwstijl.be

