Workshop 1: Bloedtransfusie en immunotherapie
De verwachting is dat het aantal cliënten die thuis deze behandelingen gaan ontvangen snel
toeneemt, waarbij de keuze vrijheid voor de cliënt voorop staat. In de workshop wordt ingegaan op
de achtergronden van deze behandelingen, waarin op een beknopte, inzichtelijke manier deze
behandelingen worden besproken. Dit wordt gevolgd door de meer praktische benadering, wat heb
je nodig, aan welke voorwaarden moeten voldaan worden en waar moet je op letten tijdens de
behandeling.
Workshopleider: Gé Janssen, docent Opleidingsinstituut KMBV en specialist op het gebied van pijn.
Workshop 2: Indiceren en organiseren
Sinds januari 2018 is de MSVT (veranderd in de termen vp en gpv) zorg formeel overgedragen aan de
wijkverpleegkundige om te indiceren. De gevolgen van deze wijziging en het doorvoeren van de
effecten van de aanspraak Wijkverpleging kunnen discussies opleveren in de organisatie en uitvoer
van deze zorg. Je verdiept je tijdens deze workshop in de context, de consequenties van de
stelselwijzing voor de client, zorgorganisatie en technisch verpleegkundige. Als niveau 5
verpleegkundige mag je deze zorg ook indiceren. Maar wat als je MBOV-er bent? Samen gaan we in
gesprek over hoe andere technische teams met dit thema omgaan.
Workshopleider: José van Dorst, specialist wijkverpleegkundige en indiceren.
Workshop 3: Zin en onzin over medicatiecheck, hoe organiseer jij dit?
Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden
bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd. Bijna de
helft van de geregistreerde fouten vindt plaats tijdens het toedienproces. Ook worden er regelmatig
voorschrijffouten gemeld. Verbetering van de werkwijze rondom het klaarmaken en toedienen van
parenterale geneesmiddelen is van groot belang om de medicatieveiligheid in de thuiszorg en op
verpleeg- en behandelafdelingen te verhogen. Het doel van de workshop is om samen in gesprek te
gaan over hoe jij zaken organiseert in jouw organisatie.
Workshopleider: Marita van Maaren, kerndocent Opleidingsinstituut KMBV en technisch thuiszorg
verpleegkundige.
Workshop 4: Infuuszorg thuis
Mediq heeft jarenlange ervaring in het naar verplaatsen van therapieën naar buiten het ziekenhuis.
De leidraad Infuustherapie is al weer aan een update toe, dit wordt toegelicht in deze workshop.
Aansluitend worden verschillende voorbeelden gegeven van infuustherapie thuis en in een
verpleeghuis en daarnaast zullen we ingaan op de verschillende toegangswegen, het flushen
hiervan, zelfredzaam maken van patiënten en het inzetten van de verschillende infuuspompen. Als
laatste gaan we praktisch aan de slag met een nieuwe infuuspomp (onder voorbehoud).
Workshopleiders: Tjakske de Jonge & Marijke Nijpels. Accountmanagers geïntegreerde
thuistherapieën Mediq Tefa
Workshop 5: Kind als cliënt
Tijdens deze workshop staat de zorg voor een kind als cliënt centraal. Als voorbeeld worden de
deelnemers meegenomen in het verzorgen van de PICC lijn, AB intraveneuze toediening en sondes
bij kinderen thuis. Wat zijn de verschillen met een volwassene, wat zijn de valkuilen en tips.
Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot vragen omtrent andere kinderzorgvragen.
De workshopleider is een ervaren kinderverpleegkundige die vaak wordt ingezet bij complexe zorg
bij kinderen thuis.

