Geachte collega’s,
Namens de huisartsencommissie nodigen wij u van harte uit voor het eerste Huisartsensymposium op
woensdag 6 maart 2019.
We hebben een variatie aan sprekers over: Palliatieve zorg anno 2019.
Iedere huisarts komt in zijn werk in aanraking met palliatieve patiënten. Soms zijn de problemen eenvoudig te
verhelpen met medicatie, soms is dit veel lastiger. Tijdens deze avond willen we stil staan bij (de nieuwste)
behandelopties die beschikbaar zijn, als de gebruikelijke behandeling faalt.
Mevrouw M.F. Thijs-Visser, internist-oncoloog, zal spreken over palliatieve (internistische) behandelopties. Wat
kan de huisarts zelf en wanneer is de internist nog van toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan
misselijkheid die niet reageert op gangbare behandelingen.
Mevrouw N.M. Hanneman, chirurg, zal spreken over palliatieve (chirurgische) behandelopties. Welke
chirurgische opties zijn in specifieke gevallen, maar staat ook stil bij alternatieve behandel mogelijkheden als
chirurgie geen optie meer is. Denk bijvoorbeeld aan een ileus.
Mevrouw L. Struik, verpleegkundig specialist, zal stil staan bij de intramurale behandelopties in het Ikazia
ziekenhuis. Wanneer is verwijzing voor een palliatief bed geïndiceerd en wanneer ook niet. Wat kan de
meerwaarde zijn van zo’n opname en hoe wordt de overdracht na zo’n opname geregeld.
De heer C. Goedhart, specialist ouderen geneeskunde, Palliatief consulent, zal stil staan bij de extramurale
behandelopties en samenwerking voor palliatieve patiënten, waar u wellicht als huisarts nog niet aan had
gedacht.
Na afloop van dit symposium weet u de (nieuwste) palliatieve behandel mogelijkheden en weet de indicaties
wanneer deze in te zetten. Besproken thema’s: anorexie, misselijkheid, ascites, diarree, dyspnoe, pleuravocht,
icterus, ileus, jeuk, obstipatie, pijn en slaapproblemen. Tevens kent u de indicaties voor een opname op de
palliatieve afdeling van het ziekenhuis en bent u op de hoogte van de verschillende extramurale
mogelijkheden om een patiënt te ondersteunen in het palliatieve traject.
Tijdens en na afloop van het symposium is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
In de pauze wordt u een buffet aangeboden. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten.
Er is voor 3 uur accreditatie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde aangevraagd.
Locatie:
Auditorium Ikazia Ziekenhuis (eerste verdieping hoofdgebouw).
Parkeren:
Er is ruime parkeergelegenheid rond het Ikazia Ziekenhuis, vanaf 18.00 uur kunt u hier vrij parkeren. U kunt op
eigen kosten gebruik maken van de parkeergarage naast het ziekenhuis, aan de Casimirstraat.
Voor verdere informatie kunt u bellen met ons secretariaat op 010-2975290.
Met vriendelijke groet, David Pols, huisarts en Nike Hanneman, chirurg

