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Heracleitos: de resultaten
De werkgroep Ethiek van de Vlaamse Verpleegunie werkte een brochure en een
stappenplan uit over een methodiek voor het ontwikkelen van richtlijnen voor
verpleegkundigen en zorgkundigen, haar Heracleitos-project. Tijdens de vergadering
van de werkgroep op woensdag 3 september werden de teksten van de brochure
en het stappenplan verder besproken en gefinaliseerd. De werkgroep stelt haar
methodiek ter beschikking van alle verpleegkundigen die hier mee willen werken en
biedt hen begeleiding aan.
Leden van de werkgroep stelden de voorbije maand ook het stappenplan in
zorgteams voor om het uit te proberen en toe te passen. En de werkgroep legde
contact met het onderwijs: Julien Libbrecht en Ine Van Den Eynde (docente – Lier)
stelden het werkstuk voor aan docenten van de KHLIM, de Katholieke Hogeschool
Limburg, en bespraken er de mogelijkheid om het stappenplan in het
verpleegkunde onderwijs te gebruiken.

Verpleegkundig consult – verpleegkundig voorschrift
Een nieuwe werkgroep van de Vlaamse Verpleegunie startte de discussie over het
verpleegkundig consult en het verpleegkundig voorschrift. Reeds heel wat
verpleegkundigen voeren een verpleegkundig consult uit. Ze geven advies aan
patiënten of aan collega’s, vaak vanuit hun zorggebied en/of in multidisciplinaire
raadplegingen. Ook het verpleegkundig voorschrift kan een stap vooruit zijn voor
patiënten en verpleegkundigen: wanneer bijvoorbeeld een wond- of
stomaverpleegkundige bepaalde producten kan voorschrijven, betekent dat
tijdwinst in de behandeling en het herstel van de patiënt.
Welke evolutie wil de Vlaamse Verpleegunie in deze onderwerpen? Welke opleiding,
criteria en verdere voorwaarden zijn nodig?
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De werkgroep bestudeerde deze vragen en stelde een werktekst op om die tijdens
een volgende vergadering en in de Raad van Bestuur verder te bespreken.

De Vlaamse Verpleegunie is sterk aanwezig op Healthcare 2008
De Vlaamse Verpleegunie brengt 15 presentaties tijdens Healthcare 2008.
Healthcare gaat dit jaar door van 8 tot 10 oktober op de Heizel in Brussel. Het is een
trefpunt voor alle professionals in de zorgsector.
De Vlaamse Verpleegunie stelt niet alleen haar eigen werking en die van haar
werkgroep Ethiek voor maar verschillende sprekers brengen ook specifieke
informatie over hun vakgebied.
Een overzicht:
Woensdag 8 oktober:
11.00u - 12.00u
Geriatrisch Assessment: het klinisch pad geriatrie in Sint-Augustinus
Mevr. Lia Huysmans, NVKVV
11.45u - 12.45u
Patiëntenrechten in de praktijk
Mevr. Mieke De Win, NNBVV
12.15u - 13.15u
Multicenter studie van de nefrologische zorgpraktijk in België.
Vergelijking met andere Europese landen
Prof. Monique Elseviers / Dhr. Philippe Duym, ORPADT
13.00u - 14.00u
Informed consent
Mevr. Christel Vansteenkiste, NNBVV
13.30u - 14.30u
Het profiel van Afdelingen voor Intensieve Zorg in de Nederlandstalige ziekenhuizen
in België
Mevr. Brigitte Claes / Dhr. Ivo Quaeyhaegens, VVIZV
14.45u - 15.45u
Stomazorg anno 2008
Mevr. Chantal Tielemans, VLAS
16.00u - 17.00u
De hoofdverpleegkundige: loon naar competentie
Dhr. Walter Siau, VBVK / Dhr. Johnny Baert, VWFH
Donderdag 9 oktober
12.15 u. - 13.15 u
De Vlaamse Continentierichtlijn
Dhr. Ronny Pieters / Mevr. Veerle Decalf, Urobel

12.15u - 13.15u
Heracleitos: wanneer je geen kant meer op kan
Dhr. Julien Libbrecht, werkgroep Ethiek, Vlaamse Verpleegunie
13.30u - 14.30u
Preventie van decubitus en nervusletsels in het operatief kwartier
Dhr. Glenn Verelst, VVOV
14.45u - 15.45u
Spelen verpleegkundigen een rol in de ethische commissie?
Dhr. Jan Foubert,NNBVV
16.00u - 17.00u
Vervangen van een suprapubische sonde
Dhr. Cel Vandewinkel, Urobel
Vrijdag 10 oktober
10.30u - 11.30u
IQ x EQ = VQ: de kracht van verpleegkunde
Mevr. Lon Holtzer , NVKVV
11.45u - 12.45u
Functiedifferentiatie: van een discussiethema naar een implementeerbaar voorstel
Dhr. Ludo Meyers, voorzitter Vlaamse Verpleegunie
15.30u - 16.30u
De Vlaamse Verpleegunie: van doelstellingen naar realisaties
Dhr. Ludo Meyers, voorzitter Vlaamse Verpleegunie
De abstracts van deze presentaties en concrete informatie vind je op www.healthcare.be.
We hopen van harte je te ontmoeten op de stand van de Vlaamse Verpleegunie
waar je kennis kan maken met je collega’s!
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