
  

    Uitnodiging 
    14 september 2022  

 

Online scholing voor verpleegkundigen   

nier-, leverfalen en medicatie in de palliatieve fase 

De gezamenlijke netwerken palliatieve zorg van Noord Holland en Flevoland organiseren een online 

bijeenkomst over nier-, leverfalen en medicatie in de palliatieve fase.  

 

Veel patiënten hebben in de laatste fase van het leven nier- en/of leverfunctiestoornissen. In Nederland 

hebben ruim 1 miljoen mensen chronische nierschade. Met de toename van oudere patiënten met 

eindstadium nierfalen ontstaat ook een steeds grotere groep patiënten die er bewust voor kiest om niet 

te gaan dialyseren. Voor die groep bestaat de behandeling uit maximaal conservatieve therapie, oftewel 

palliatieve zorg. Deze zorg is gericht  op maximaal mogelijk behoud van de nierfunctie en uit behandeling 

van de symptomen, in dit geval slaapstoornissen, pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie. 

De lever vervult tal van essentiële functies in het menselijk lichaam, waaronder ontgiften van het bloed 

en aanmaak van diverse eiwitten en hormonen. Tevens speelt de lever een rol in het afweersysteem. 

Leverfalen kan omschreven worden als een situatie van onvoldoende werking van de lever bij deze 

processen. Een verminderde nier- en/of leverfunctie kan gevolgen hebben voor de medicamenteuze 

behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Wanneer en hoe we hier rekening mee moeten houden 

komt aan de orde in deze scholing.  

 

Tijd      20:00 – 21:30 uur 

Locatie    Via Teams  

Doel  Kennis verbreden. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf concrete 

  vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit  

  vragen om tot een brede invulling van de bijeenkomst te komen. 

Doelgroep   Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit 

alle soorten zorginstellingen.   

Docenten  Metta Bunk en Jeanet van Noord, verpleegkundig specialisten palliatieve zorg 

Aanmelden   Je kunt je aanmelden tot en met 7 september via deze link. Na je aanmelding 

ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst.  

Inlichtingen  Voor meer informatie en het aanleveren van vragen kun je terecht bij  

  Daniëlle van Bennekom, daniellevanbennekom@npza.nl 

  

https://forms.gle/e8aG5VcoBag3M2cE6
mailto:daniellevanbennekom@npza.nl

