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14.35 - 14.55 uur   De palliatieve patiënten met COPD, praktische handvatten  
Jolien Visser verpleegkundig specialist longpoli in  
Gelre ziekenhuizen (i.o.)

   Angst voor stikken en dyspnoe zijn twee belangrijke symptomen 
in het eindstadium van COPD die de kwaliteit van leven erg 
beperken. Dyspnoe en de samenhang met angst en functioneren 
wordt uitgelegd. Ook worden concrete handvatten gegeven  
hoe de patiënt de ademhaling, zijn (angst)gedachten en zijn 
functioneren kan beïnvloeden. 

14.55 - 15.35 uur  Netwerkgelegenheid met een drankje in de Terrastuin 

15.35 - 15.55 uur   De acuut benauwde palliatieve patiënt in de spoedzorg 
   Frank Weyn en Timo Treuren, verpleegkundigen Ambulance-

dienst Apeldoorn 
   Met casuïstiek wordt inzicht gegeven in de werkwijze binnen de 

ambulancezorg, de dilemma’s van ambulanceverpleegkundigen. 
Dit kan helpen om in het acute moment snel duidelijkheid te 
krijgen, zodat de juiste zorg wordt ingezet.

15.55 - 16.15 uur   Advanced Care Planning (ACP) voor COPD-patiënten in de 
palliatieve fase  
Joke Breugem, (kader) huisarts, voorzitter regionaal 
consultatie-t  eam palliatieve zorg en medisch adviseur netwerk

   Met ACP proberen we de palliatieve fase van COPD rustig  
te laten verlopen. Het voortschrijden van ziekte is niet te 
voor komen, maar symptoombestrijding en tijdig bespreken van 
wensen wel. 

16.15 - 16.35 uur  De palliatieve toolkit thuis 
Marnic Thur, verpleegkundig specialist palliatieve zorg (i.o.)  
bij Rivas Zorggroep Wijkverpleging Werkendam

   De palliatieve kit is een goed voorbeeld van proactieve zorg.  
De patiënt krijgt meteen de zorg die nodig is, omdat alle 
hulpmiddelen en medicatie thuis aanwezig zijn. 

16.35 - 16.45 uur Samenvatting middag en sluiting 

PROGRAMMA

Op 12 oktober geeft het symposium ‘Adembenemende zorg’ het startschot voor 
palliatieve zorg aan COPD-patiënten. Inspirerende sprekers delen hun visie op 
en hun ervaring met de zorg voor deze patiëntengroep.

COPD - chronic obstructive pulmonary disease - is een vaak voorkomende ziekte 
die gekenmerkt wordt door aanhoudende klachten van de luchtwegen en 
lucht  wegvernauwing. Het is een ongeneeslijke en potentieel levensbedreigende 
ziekte en in Nederland is COPD de zesde oorzaak van sterfte. Ondanks de hoge 
ziektelast en de lage kwaliteit van leven, wordt palliatieve zorg bij patiënten  
met gevorderde COPD later ingezet dan bij mensen met longkanker, terwijl 
de patiëntengroep zeker niet minder klachten of problemen ervaart. In Gelre 
ziekenhuizen wordt nu gestart met vroegtijdige markering van de palliatieve 
COPD-patiënt. Een positieve score op de Propal-COPD tool is het startsein  
om na te (gaan) denken over palliatieve zorg en proactieve zorgplanning. 

  

13.00 - 13.45 uur Inloop

13.45 - 13.55 uur   Opening door de middagvoorzitter 
Cees Schaar, internist-hematoloog, voorzitter team 
ondersteunende palliatieve zorg (TOP) Gelre en medisch 
adviseur netwerk

13.55 - 14.15 uur   Het transmuraal zorgpad palliatieve zorg 
Trijntje de Haan, verpleegkundige palliatieve zorg bij Vérian

   Inhoud en werkwijze van het transmuraal zorgpad en de rol 
van de palliatieve zorg verpleegkundige in de 1e lijn.  

14.15 - 14.35 uur   COPD het ziektebeeld en ziekteverloop tot palliatieve fase 
Juliette Rooijmans, longarts in Gelre ziekenhuizen

   Uitleg over het ziektebeeld COPD en handvatten om te 
herkennen wanneer de palliatieve fase is aangebroken.
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Meer informatie
• Locatie  auditorium Gelre ziekenhuizen
• Datum en tijdstip 12 oktober 2022 13.45 - 16.45 uur
   inloop vanaf 13.00 uur
• Doelgroep  alle zorgverleners en netwerkpartners in de regio 

(die werken met palliatieve en/of COPD-patiënten) 
• Kosten   leden van het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe 

betalen 10,- euro, niet leden betalen 35,- euro. 
• Accreditatie er zijn drie accreditatiepunten toegekend door V&VN

U kunt zich hier aanmelden 

Na aanmelding krijgt u een digitaal toegangsbewijs via de mail.

www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe

https://adembenemendezorg.eventgoose.com
https://palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe



