Uitnodiging t.a.v. directies van de WZC en de thuiszorgdiensten verpleegkunde en de collega’s
van de G-diensten E17-netwerk

Opleiding: dag van de geriatrie 2018
“ Diabetes type 2”
het vernieuwde zorglandschap in de 1e en de 2e lijn

Geachte Mevrouw
Geachte Heer
We nodigen u en uw medewerkers graag uit op de 8ste editie van de opleidingsdag van de geriatrie.
Traditioneel nodigen we de geriatrische zorgteams uit van az groeninge, de collega’s van de Gdiensten van het E17 netwerk, de WZC, de verpleegkundige thuiszorgdiensten en tevens de
laatstejaars studenten met optie geriatrische verpleegkunde.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: “Diabetes type 2: het vernieuwde zorglandschap in
de 1ste en de 2de lijn.”
De focus ligt enerzijds op de diagnose, behandeling en complicaties , anderzijds geven we
duidelijkheid en praktische info in het labyrint van de vernieuwde regels in de diabeteszorg
(voortraject, zorgtraject, diabetesconventie, diabetische voet)
Na de opleiding heeft iedere deelnemer een duidelijk beeld over diabetes type 2 en over het
vernieuwde en aangepaste diabetes-zorglandschap in de 1ste en 2de lijns zorg.
De opleiding duurt 4 uur en is steeds in de namiddag gepland. Alle referaten gaan plenair door in het
auditorium van het Notenhof.
Tevens kadert deze opleidingsdag in het verplicht jaarlijks volgen van een aantal uren opleiding in
verband met geriatrische topics en dit voor het behoud van de beroepstitel/beroepsbekwaamheid
geriatrie.
U vindt alle praktische informatie rond doelgroep, locatie, programma, workshop, inschrijven, …
hieronder terug.
We kijken alvast uit naar uw inschrijvingen en hopen op een talrijk deelnemersveld.

Vriendelijke groeten
Namens de organiserende werkgroep uit de WZC, de verpleegkundige thuiszorgdiensten en az
groeninge

Ludo Meersdom
Verantwoordelijke zorgprogramma Geriatrie

Praktische info
DOELGROEP
Afdelingshoofden, verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici van de WZC, collega’s geriatrie
E17-netwerk,de verpleegkundige thuiszorgdiensten en zelfstandig verpleegkundigen.
PLAATS- DATA- TIJDSTIP
Plaats:

Meetingcenter Notenhof az groeninge - Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

Data :

Donderdag 19 april 2018
Dinsdag 24 april 2018
Vrijdag 27 april 2018

Tijdstip:
Kostprijs:

Telkens van 13 u – 17 u.
25 € per deelnemer – koffie en frisdranken inbegrepen.
Bijscholingsattest: wordt uitgereikt op de dag zelf.

DE PRESENTATIES

vanaf maandag 16 april beschikbaar via de website:
https://www.azgroeninge.be/dagvandegeriatrie

BEREIKBAARHEID EN PARKING
Met de AUTO
Alle externe deelnemers kunnen parkeren op de parking van het Notenhof.
Volg ‘Notenhof’ op het witte bord op de Kennedylaan. Neem de eerste afslag rechts op de rotonde
vóór het ziekenhuis, u wordt via de bewegwijzering ‘Notenhof’ naar de parking geleid.
U dient een parkeerticket te nemen aan de automaat ter hoogte van de slagbomen, na de opleiding
kan u uw gratis ticket valideren aan het validatietoestel.

Met de FIETS
U kan uw fiets kwijt in de overdekte fietsenstalling op het binnenplein ter hoogte van de hoofdingang.
U volgt van daaruit de pijltjes Notenhof via het voetpad.

WERKWIJZE OM IN TE SCHRIJVEN
•

Gelieve de deelnemers van uw instelling te spreiden over de 3 data.

•

Inschrijven individueel per deelnemer via de website van az groeninge:
www.azgroeninge.be/symposia
(groepsinschrijving is momenteel nog niet mogelijk.)
U komt terecht in het programma en onder overzicht symposia zal u de dag van de geriatrie 2018
vinden. Selecteer de juiste datum en schrijf in.

•

Verschuldigd bedrag storten op het reknr. BE 98 7785 5013 9393
Groepsbetaling: dag van de G 2018, naam instelling, aantal deelnemers.
Individueel: dag van de G 2018, naam + voornaam deelnemer

•

Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld

•

Afsluiting inschrijvingen: voor de eerste datum = vrijdag 13/4
voor de volgende data tegen vrijdag 20/4
Inlichtingen of vragen:

•

1) Hilde De Meulemeester
2) Ludo Meersdom

056/63.67.50
056/63.32.30

congressecretariaat@azgroeninge.be
ludo.meersdom@azgroeninge.be

PROGRAMMA:
Diabetes type 2
het vernieuwde zorglandschap in de 1e en de 2e lijn.
Tijdschema

Omschrijving referaat

Gastspreker

12u30-13u

Inschrijving/bezoek infostand

13u-13u10

Welkom + inleiding

13u10 14u

Diabetes type 2:
Wat, diagnose, behandeling,
complicaties

Dr. Myngheer Nele
Endocrinoloog azg

14u – 14u55

Diabetes systemen in de 1e lijn
• Voortraject diabetes

Mw. Desmet Stefanie
Kringcoördinator(HZW)

Locatie

Foyer Notenhof

Auditorium

•

Programma zelfzorg en
educatie

Mw. Thys Lisa
Zorgtrajectpromotor (LMN)

•

Zorgtraject

•

Diabetes on the run

Mw.Sandra Lieselotte
Diabetescoördinator(SVHG)

Auditorium

Auditorium

14u55 -15u15

Koffiepauze/bezoek infostand

Foyer Notenhof

15u15-16u

Diabetes systemen in de 2e lijn
• Zorgtraject diabetes
• Diabetesconventie
• pompconventie
• voetconventie
• Sensormeting

Mw. Petralia Marlies
Verpleegkundige
Diabetescentrum azg

Auditorium

16u-16u45

Diabetische voet

Dhr. Hellin Dirk
Verpleegkundige
Diabetescentrum azg

Auditorium

16u45-17u

Vraagstelling/afsluiting

Auditorium

