Palliatieve zorg voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten

TERUGKOMMOMENT
Zaterdag 18 juni 2022 van 09.30u tot 12.30u

Communicatie : de rode draad in de palliatieve zorg
Communicatie is en blijft de rode draad binnen de palliatieve zorg. Omwille van de ‘bijzondere
manier’ van aanwezigheid van de kinesitherapeut/ergotherapeut bij patiënten/
cliënten/bewoners kan er ruimte komen voor een conversatie. Kinesitherapeuten en
ergotherapeuten kunnen zo zeer zinvolle informatie vergaren en bijdragen in de totaalzorg.
In dit terugkommoment willen we aan de hand van oefengesprekken met simulatiepatiënten
een aantal handvaten aanreiken om gesprekken met palliatieve patiënten/cliënten/bewoners
aan te gaan en informatie te borgen.

Programma
09.30 u : Welkom
09.45 u : Aan de slag met communicatie

INSCHRIJVING :
Door invullen van inschrijfformulier via deze
link INVULFORMULIER
vóór 10 juni 2022

Met simulatiepatiënten worden concrete
casussen geoefend. Casussen mogen door de
deelnemers ingestuurd worden via
griet.snackaert@pnmechelen.be
Trainer : Dr. Lucas Ceulemans, equipe-arts

Inschrijving is pas definitief na betaling van de
deelnameprijs van 35,00 euro op rekening :
BE65 0012 7642 2996 op naam van P.N.M. vzw
met vermelding van ‘18/06/2022 + uw naam’
(Aantal deelnemers : min. 10 )

(er wordt een koffiepauze voorzien rond 11.00 uur)

Locatie : Provinciaal vormingscentrum
Smekensstraat 61, Malle

12.30 u : Afronding
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