Uitnodiging

Verpleegkundige
zorg thuis

'Verpleegkundige zorg thuis voor mensen met een dwarslaesie'
In de thuissituatie komt vaak veel kijken bij de verzorging en verpleging van mensen met een (hoge) dwarslaesie. Bepaalde handelingen vragen om
specifieke kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld bij wondverzorging, ondersteuning bij het maken van transfers en het voorkomen van decubitus. Werk
jij als verplegende of verzorgende in de thuiszorg? En wil je jouw kennis en inzicht op dit gebied vergroten? Dan ben je van harte welkom

op deze bijeenkomst.
Doelstelling
Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers kennis te laten opdoen/inzicht te geven over wat er komt kijken bij de verzorging van
(complexe) dwarslaesiepatiënten.

Datum:

dinsdag 15 oktober 2019

Tijd:
Plaats:
Kosten:

17.00 tot 20.30 uur
Heliomare Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee
€ 50.--

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor thuiszorgorganisaties/verpleegkundigen en verzorgenden. Accreditatie is toegekend voor het kwaliteitsregister V&V.

Programma
17.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.15 uur

Inloop met soep en broodjes
Opening door Willemijn Faber, avondvoorzitter
Presentatie: 'Wat is een dwarslaesie'
Korte pauze

Decubitus en zitten: een zaak om je druk over te maken
Monique van der Kwaak, verpleegkundige en consulent decubitus/wond
Ellen Kaandorp, ergotherapeut

18.45 uur

Mictie en defaecatie: soms lastig
Nicoline Koch, continentie verpleegkundige

19.15 uur

Transfers, bedmobiliteit en lighouding
Marianne Burger, regieverpleegkundige
Ellen Kaandorp, ergotherapeut

19.45 uur

Nazorg mogelijkheden vanuit Heliomare voor patiënten met een dwarslaesie

20.15 uur

Anita van Zijp, verpleegkundig specialist
Willemijn Faber, revalidatiearts
Sluiting

Aanmelden
U kunt zich tot 8 oktober aanmelden via de website van Heliomare www.heliomare.nl/dwarslaesiezorg

Heliomare Revalidatie is deskundig op het gebied van klinische en poliklinische revalidatie van onder andere
mensen met een dwarslaesie. Wij zijn één van de acht gespecialiseerde dwarslaesiecentra in Nederland. Naast
revalidatie kunnen kinderen, jongeren en volwassenen bij Heliomare terecht voor onderwijs, arbeidsintegratie,
bewegen en sport.

U kunt gratis parkeren op de Dorpsduinen.
Voor meer informatie over het programma of de aanmdelding kunt u
contact opnemen met: Renate Vos: r.vos@heliomare.nl
Heliomare
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

onderwijs

revalidatie

arbeidsintegratie

sport

www.heliomare.nl

