Bijeenkomst van het netwerk Praktijkverpleegkundigen.
Op vrijdag 15 mei 2009 heeft voor de elfde keer een bijeenkomst plaatsgevonden van
praktijkverpleegkundigen werkzaam in het verpleeg- en verzorgingshuis.
Dit keer weer in een van de locaties van Axion Continu in Utrecht.
Diederika Telgenhof opende trots de dag vanwege een goede opkomst.
De eerste spreker was Thirza Olden, werkzaam in het intergraal kankercentrum Zuid.
Zij heeft een presentatie gehouden over Palliatieve zorg. De praktijkverpleegkundigen hebben
hier ruim van tevoren een enquête voor ingevuld en de uitkomsten werden in de presentatie
besproken.
Palliatieve zorg staat enorm in de belangstelling en daarmee ook op de politieke agenda,
terwijl het een gewoon onderdeel is van de zorg in het verpleeghuis. 33% van de mensen
overlijdt in een verpleeg- / verzorgingshuis, 40% sterft thuis.
Thirza gaf hiervoor een heldere uitleg: Het is mede een gevolg van onze euthanasiewetgeving.
De kritische blik t.a.v.euthanasie vanuit het buitenland behoeft borging/verantwoording van
goede palliatieve zorg in Nederland. Er is enorm veel geregeld vanuit de politiek.
(http://www..pallialine.nl)
Aan het eind van de presentatie bleek dat er helaas nog weinig gewerkt wordt met
gevalideerde instrumenten in de zorg voor de bewoners.
Hierna volgde informatie vanuit de afdeling
“Praktijkverpleegkundigen&praktijkondersteuners” van de V&VN. Vanuit ons netwerk zijn
twee verpleegkundigen actief in deze afdeling. Bij symposia voor praktijkverpleegkundigen
vanuit de VenVN is weinig aansluiting te vinden voor onze doelgroep. Hun kritiek was dat er
weinig inhoudelijke onderwerpen zijn die juist voor de verpleeghuissetting interessant zijn.
Hun voorstel was dan ook om voor de volgende Quadriceps bijeenkomst zelf meer initiatief
te nemen in de keuze van de onderwerpen/workshops. (http://www.quadriceps.info)
Na de lunch verzorgde Erna van den Berg, praktijkverpleegkundige, een presentatie over de
“zorg rondom hartfalen”. Een verhaal vanuit de praktijk.
Tussen de sprekers door werd er onderling veel gepraat en uitgewisseld.
We namen afscheid van de Axion Continu netwerk gastvrouw Agaath Bruin, die als
praktijkverpleegkundige inmiddels werkzaam is in een andere organisatie. Twee collega’s
nemen de rol over.
De dag werd afgesloten met een rondje halen en brengen.
De volgende bijeenkost staat gepland op 27 november 2009.
B.Tombergen.

