Symposium ‘Knowledge

speaks, but wisdom listens’ (Jimi Hendrix)

Programma
donderdag 28 mei 2015 / van 13.00u tot 17.00u

Doelstelling
Zoals de traditie het wil, wordt het stilaan tijd voor ons volgende minisymposium. Tijdens het eerste
minisymposium van 2015 ligt de focus op de rol van de ‘referentieverpleegkundigen’ in onze instelling.
De sprekers zullen daarbij hun respectieve rol toelichten en wij gaan trachten aan te tonen dat deze
referentieverpleegkundigen wel degelijk een meerwaarde hebben in het kader van de kwaliteitsvolle zorg
waar wij onze patiënten elke dag opnieuw mee wensen te omringen.

Onze Missie
Een professionele, kwalitatieve, multidisciplinaire en innovatieve zorgverstrekking op maat van het kind en zijn ouders,
met als doel:
 een excellente dienst leveren;
 het evenwicht bewaren tussen middelen (maatschappij), doelstellingen (ziekenhuis) en behoeftes (patiënt);
 een stimulerend en motiverend sociaal klimaat creëren mét respect voor het personeel.

13.00u

Verwelkoming & Inleiding

13.00u

Introductie

13.15u

La drépanocytose dans nos murs : suivi des patients / point de vue de l’infirmier

13.40u

De rol van de hemofilieverpleegkundige binnen het multidisciplinaire team (Bert Leenders)

14.05u

L’infirmière référente en Endocrinologie Pédiatrique : accompagner le patient et sa famille de la mise au point
diagnostique à la consultation de transition. Plus qu’une histoire d’hormones, un véritable partenariat…
(Frédérique Schwilden)

14.30u

Le rôle de l’infirmière référente dans la prise en charge de l’éducation à l’auto-sondage vésical du patient
pédiatrique autonome
(Patricie Nyirabageni)

15.00u

(Jan Foubert)

Koffie & gebak

15.30u

L’infirmière référente douleur « pédiatrique » : luxe ou nécessité ?

16.00u

Globul@Home

16.30u

Waarom in pediatrie (g)een wondzorgverpleegkundige?!

17.00u

(Malou Ngalula Mujinga)

(Josette Fontaine)

(Alexandra Schréder & Virginie Dion)

Conclusie & Afronding

(Petra Van Capellen)

Inschrijving & Inlichtingen
Inschrijven – vóór 18 mei – is gratis, maar wel verplicht, via e-mail: rudy.laroche@huderf.be
Aangezien de plaatsen voor dit minisymposium beperkt zijn, is vroeg ‘boeken’ de boodschap!
Eens deze datum overschreden, worden de inschrijvingen niet meer in aanmerking genomen.
Hebt u nog vragen of kreeg u hier graag nog wat extra info over:
Rudy Laroche
Secretariaat Directie Verpleegkundig Departement / Jan Foubert
Tel.: 02 477 37 91
Toestel: 73791

Gelegenheidsadres
Auditorium P.P. Lambert / UVC Brugmann
Arthur Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel (Laken)

Schematische plattegrond / Satellietzicht / Toegangsplan .
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