
OPEN AANBOD
Voorjaar 2022

Vraag je je volgende zaken ook al eens af?
• Welke puf geef ik nu best eerst? Moet de patiënt achteraf 

steeds zijn mond spoelen?
• Wat met medicatie bij patiënten die moeilijk kunnen 

slikken?
• Mag ik geneesmiddelen op eender welk tijdstip geven?
• …

Tijdens deze vorming vertrekken we vanuit praktijkgerichte 
situaties om misvattingen en onduidelijkheden rond medicatie 
kritisch te bekijken. Verder bieden we jullie uitleg over 
verpleegkundige aandachtspunten bij farmacologie. Tot slot 
wordt de theoretische inhoud praktisch benaderd aan de hand 
van een aantal voorbeelden.

In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van 
uiteenlopende casussen op zoek naar de juiste benadering. 
Welke neurologische meetinstrumenten/schalen zijn er? 
Wanneer gebruiken we deze het best? Waar moeten we 
aandacht voor hebben?  

Tijdstip: 13 - 16 uur
Locatie: aula - Ziekenhuis Oost–Limburg
Inschrijven: nele.lenaerts@zol.be   
Contactpersoon: lore.switten@zol.be

Tijdstip: 13 - 16 uur
Locatie: Limburgse Zorgacademie (LIZa): lokaal A116/A117
Inschrijven: nele.lenaerts@zol.be   
Contactpersoon: karla.briers@zol.be

DONDERDAG 31 MAART 2022 DONDERDAG 28 APRIL 2022

De Limburgse Zorgacademie 
(LiZa) staat voor kwalitatieve 

zorg door samenwerking 
met onderwijs, onderzoek 
en werkveld. Vanuit deze 

samenwerking organiseren we 
volgende vormingssessies voor 
zorgprofessionals in de brede 

betekenis van het woord.

COPD en hartfalen zijn chronisch progressieve ziekten die 
elkaar in negatieve zin kunnen versterken. Zowel COPD 
als hartfalen komt bij ouderen veel voor en de prevalentie 
onder 65-plussers is voor beide aandoeningen 10–15%. 
Kortademigheid is een kernsymptoom voor beide ziekten. 
Piepende ademhaling en hoesten komen ook bij hartfalen voor, 
terwijl verminderde inspanningstolerantie en vermoeidheid 
ook veelgehoorde symptomen zijn bij patiënten met COPD. 
Er is veel overlap tussen hartfalen en COPD wat betreft 
diagnostiek, etiologie, prognose en behandeling. Ondanks 
de grote overlap in het klinisch beeld, zijn er toch een aantal 
typische kenmerken waar de verpleegkundige oog voor moet 
hebben. In deze navorming staan we hierbij stil.

Tijdstip: 13 - 16 uur
Locatie: aula - Ziekenhuis Oost-Limburg

Inschrijven: ramona.vandermaesen@verpleegopleiding-genk.be 
Contactpersoon: kathleen.lemmens@verpleegopleiding-genk.be 

DONDERDAG 2 JUNI 2022 

PRAKTISCHE INFO

Indien je nu reeds wenst in te schrijven kan dit door een mailtje te sturen naar bovenvermeld mailadres met vermelding van je naam, 
voornaam, functie en instelling waar je werkzaam bent/studeert.
ZOL medewerkers schrijven steeds in via de vormingskalender op het ZOLnet.

Een vormingssessie gaat pas door indien er minstens 15 externe deelnemers zijn. (Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50.)

Indien een vormingssessie (omwille van bijvoorbeeld een opflakkering van het covid-19 virus) niet live kan doorgaan zal getracht 
worden om een online alternatief voor te stellen.

Prijs:  LiZa medewerkers  (en studenten): gratis 
Overige: €45

SLIK JIJ ZOMAAR ALLES? IK SLIK LIEVER  
GEEN MEDICATIEFOUTEN

DOE IK HET GOED? HET BELANG VAN 
NEUROLOGISCHE OBSERVATIES & DE  
BIJHORENDE MEETINSTRUMENTEN

COPD EN HARTFALEN


