Vormingsprogramma
opendeurweekend 21-22-23 oktober 2022
Vormingen (accreditatie in aanvraag)
Onderwerp
Immunotherapie en haar bijwerkingen

Spreker
Sisca Kohl

Dermatoscopie in de huisartspraktijk

Dr. Kris Bleys

De "E" van TIME

Heidi Weedaege

1-12-2022: De nomenclatuur wondzorg is dood, lang leve de
nomenclatuur wondzorg!

Diégo Backaert

Hoe maak je een varkenspootje klaar voor wondzorg?

Diégo Backaert

Korte inhoud
Immuuntherapie is niet meer weg te denken in de behandeling tegen kanker.
Sisca Kohl maakt je wegwijs in de werking en de bijwerkingen van
immunotherapie en het belang van transmurale zorg.
De opleiding dermatoscopie behandelt o.m. de volgende onderwerpen:
* Onderscheiden – benigne en maligne aandoeningen
* Opsporen - van huidaandoeningen zoals bv. Psoriasis
* Opmeten – van huidlaesies ivm eventuele groei
* Excisies – voorkomen, uitvoeren en doorverwijzing

Tijdstip
22/10/2022 - 15u30
22/10/2022 - 16u30

De "E" van TIME - Het belang van de wondrand of periwound in het proces van
de wondheling.
Hoe omgaan met nieuwe nomenclatuur wondzorg? Mogen we nu alles vergeten
van vroeger? Ja, alles wat nomenclatuur- en regelgebonden is, mag je vergeten.
We gaan voor een totale hervorming van de wondzorg binnen de eerstelijn. We
zetten volop in op meer autonomie, minder obstakels, en veel hogere kwaliteit
en snelheid van wondzorg. Verpleegkundigen zijn opgeleid om wondzorg te
doen. Je leert je eigen grenzen kennen. Als je niet onmiddellijk weet of een
bepaalde wonde de goede richting uitgaat, dan vraag je liefst zo snel mogelijk
degelijk advies. Een grotere tevredenheid bij de zorgvrager en zorgverlener zijn
ons doel. Een strijd van 5 jaar binnen de overeenkomstencommissie heeft tot
deze vernieuwing geleid. Nodige bijscholingen, degelijk dossier, degelijke
communicaties en wederzijds respect zullen een heel belangrijke rol spelen.

21/10/2022 - 20u30
23/10/2022 - 15u30
21/10/2022 - 14u30
22/10/2022 - 10u30

22/10/2022 - 12u30
22/10/2022 - 14u30

Ik durf een wonde niet te debrideren, want ik mag niet ... Ik kan niet gaan
21/10/2022 - 15u30
oefenen op een patiënt als ik niet weet wat ik mag en hoe ik het doe ... Dus leren 22/10/2022 - 11u30
we het uitgebreid oefenen, hoe en waarom, in de praktijk op voorbereide
varkenspootjes. Deze bloeden niet, en hebben geen pijn, maar je kan er wel
handig mee leren werken.

Is mummificeren een doeltreffend windelen?

Diégo Backaert

Succesvol behandelen van diabetische voetulcera

Walter De Vleeschhouwer of
Erwin Van der Heggen
Wondkompas

De ene windelt zus, de andere zo…. en nu gaan we het leren zusenzo. Waarom 21/10/2022 - 16u30
en hoe windel je nu best? Welke impact heeft dit op ons lichaam, op onze huid,
op onze mobiliteit, op wonden, … Tips en tricks uit de praktijk worden
aangeboden, zodat je voorbereid bent om niet enkel de zorg te geven, maar ook
om de broodnodige educatie erbij te geven. Zonder therapietrouw heeft
windelen geen nut.
Het is voor artsen en verpleegkundigen essentieel om over voldoende kennis te 23/10/2022 - 12u30
beschikken over de behandeling van diabetische voet. Momenteel wordt nog te
veel focus gelegd op verbandkeuze, maar het is wetenschappelijk aangetoond
dat als de wondproblematiek op een holistische wijze wordt benaderd, een
drastische stijging van de succesratio in wondheling het resultaat is. Naast het
curatieve aspect wordt ook de preventie van diabetisch voetulcera besproken.
De opleiding gaat door vanaf 10 deelnemers.

Workshops en productvoorstellingen
Onderwerp
Productsessie incontinentiemateriaal iD en Lille

Spreker
Cindy Bostyn
Ontex

Korte inhoud
Je wordt wegwijs gemaakt in het brede gamma incontinentiemateriaal van iD en 21/10/2022 - 20u30
Lille. Er wordt gefocust op de aanlegtechniek en je krijgt ook heel wat praktische
tips tijdens de groepsbespreking van enkele casussen.

Swash® Incontinentiezorg

Dave Homan
Swash®

Het Swash gamma is nieuw in ons aanbod. Ontdek deze innovatieve producten
voor het verschonen, verzorgen en beschermen van de huid in één handeling.
Tijdswinst voor jou en verhoogd comfort voor je patiënt.

22/10/2022 - 13u30

Swash® Lichaamsverzorging

Dave Homan
Swash®

Het Swash gamma is nieuw in ons aanbod. Ontdek deze innovatieve producten
voor makkelijk, hygiënisch en comfortabel wassen met één product. Tijdswinst
en gebruiksgemak voor jou en verhoogd comfort voor je patiënt.

22/10/2022 - 14u30

Compressietherapie

Vincent Vermoesen
Jobst/Essity

In deze sessie krijg je een antwoord op vragen als: Hoe werkt compressie en wie 23/10/2022 - 11u30
is de doelgroep? Wat is het verschil tussen een steunkous en een
compressiekous? Voor welke compressiekous ga je: klasse I of klasse II? Wat zijn
de contraindicaties? Hoe neem ik de maten goed op? De vorming wordt
doorspekt met praktische tips en instructiefilmpjes.

Incontinentiemateriaal: aanlegtechnieken tips & tricks

Leen Baert
Attends

In de praktijk stellen we vast dat patiënten soms last hebben van lekkages of dat 21/10/2022 - 19u30
er een te hoge absorptie gebruikt wordt. Hoe komt dit? Vaak zijn de luiers te
23/10/2022 - 10u30
groot, wordt er geen 'gootje' gemaakt of wordt er een extra draai gegeven aan 23/10/2022 - 14u30
het incomateriaal, waardoor er lekkages ontstaant. Tijdens deze workshop
worden deze problemen één voor één aangekaart en aangepakt. Met de vele tips
en tricks gebruik je straks als verpleegkundige incontinentiemateriaal op een
heel andere manier, wat het patiëntencomfort alleen maar ten goede zal komen.

Injectietechniek voor insulinetoediening

Lieve D'Herde
Embecta

Tijdens deze workshop leer je insuline op een correcte manier injecteren. Wat
21/10/2022 - 17u30
zijn de aanbevolen injectieplaatsen? Welke naaldlengte kies je het best? Dankzij 23/10/2022 - 13u30
het praktische stappenplan kan je meteen aan de slag met het correct toedienen
van insuline.
De workshop gaat door vanaf 10 deelnemers.

Locatie van de vormingen: Deforce Medical, Nijverheidsstraat 1, 8850 Ardooie.
Een opleidingssessie duurt telkens 50 minuten.
Voor de vormingen waarvoor accreditatie in aanvraag is, zijn er maximaal 20 deelnemers per sessie. Voor de andere workshops en productsessies kunnen tot 30 deelnemers inschrijven.
Schrijf tijdig in om je plaats te garanderen. Registreren kan tot en met 19/10/2022 via de link op www.deforcemedical.be

