
  UITNODIGING 

Schilderij: ‘Happy birthday’ - Joop van Bennekom   

 
Casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en delier 

Het komt voor, dat een voorheen volkomen normaal functionerende patiënt in de palliatieve fase 

ineens verward gedrag gaat vertonen; de patiënt kan een delier hebben. Dat stelt jou als 

zorgverlener voor problemen en leidt vaak tot gevoelens van onmacht. Ook voor de familie en 

naasten van de patiënt is het een moeilijke situatie, m.n. omdat het van de toch al kostbare tijd af 

gaat en omdat het moeilijk is om zien dat iemand compleet anders reageert dan normaal. Een delier 

kan voor de patiënt een zeer angstige ervaring zijn, die om een 

adequate aanpak vraagt. Desondanks levert het in de praktijk 

nog wel eens problemen op om de klachten of verschijnselen te 

herkennen die bij het delier horen. Het is ook niet altijd 

eenvoudig de mogelijke oorzaak te achterhalen en/of de 

klachten afdoende te bestrijden. 

Het woord delier komt van het Griekse ‘lêros' = gekkenpraat, 

onzin; en van het Latijnse ‘delirare' of ‘delira decedere' = buiten 

de schreef of vore treden, ontsporen (2021, Pallialine delier).  

Wat kom jij tegen in jouw praktijk?  

Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf 

casuïstiek of concrete vragen aan te leveren 

Wanneer Dinsdag 14 december 2021 

Tijd      20:00 tot 21:30 

Locatie    Online 

Doel Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële 

casussen.  

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

alle soorten zorginstellingen en casemanagers dementie.   

Docenten Marijanne van der Schalk, SOG en kaderarts palliatieve zorg en Margriet Wieles, 

verpleegkundig specialist   

Aanmelden  Je kunt je aanmelden tot en met 7 december via dit aanmeldingsformulier. Na je 

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

Voorbereiding  Casuïstiek of concrete praktische vragen kun je aanleveren tot uiterlijk  

3 december 2021 bij Daniëlle van Bennekom, via: 

mailto:daniellevanbennekom@npza.nl Indien nodig, maakt de docent een keuze uit 

de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.  

Kosten  De bijeenkomst is kosteloos.  

Accreditatie  Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen bij V&VN.   

Inlichtingen  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle, 

daniellevanbennekom@npza.nl of tel.nr. 06 41 28 08 17 

 

We hopen je te mogen verwelkomen op 14 december 2021 bij deze 

casuïstiekbespreking! 
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