Studiedag Diabetes
Op 23 september 2008 vond
de eerste studiedag plaats
georganiseerd door HOW. Dit
staat voor Hagelands Overleg
Woon- en zorgcentra.

Vorig jaar werd het initiatief genomen
om op regelmatige basis te overleggen met de Woon- en zorgcentra van
de regio Hageland. Dit overleg heeft
meerdere doelstellingen zoals:
- uitwisselen van informatie, presentaties, documenten…;
- uitwisselen van wetgevende
teksten/richtlijnen…;
- maken en toepassen van gezamenlijke protocollen;
- samenwerken i.v.m. wetenschappelijk onderzoek, opleidingen;
- het realiseren van een betere samenwerking en maximaal gebruik
maken van elkaars expertise;
- het organiseren van bijscholingen en
studiedagen.

Nazareth) en dr. Leen Defacq (H. Hart
ziekenhuis) namen het theoretisch
gedeelte op zich met onderwerpen
zoals: “Inzichten in diabetes”, “Concepten zorgpad diabetes”, “Diabetes,
conventie en toekomst” en “Diabetische urgenties. Verpleegkundigen van
de Woon- en zorgcentra en van het
Wit-Gele Kruis spraken over “voetzorg”, “wondzorg” en “glycemiemeting”. Het thema voedingshygiëne bij
diabetes werd toegelicht door mevr.
Agnes Schepers (H. Hart ziekenhuis).
De eerste studiedag georganiseerd
kan een succes genoemd worden: een
160-tal inschrijvingen, verzorgde voordrachten, prima muzikaal intermezzo
en een gezellige receptie als afsluiting.
Misschien zit er wel een tweede seminarie in voor volgend jaar?
Frans Theys

Een thema dat de verschillende vertegenwoordigers van het overleg onmiddellijk aansprak was “diabetes”.
Omdat verschillende Rusthuizen bijscholing wilden organiseren voor hun
personeel en referentieverpleegkundigen werd besloten om gezamenlijk
een seminarie Diabetes, samenwerken is de toekomst te organiseren. De
doelgroepen die HOW wil bereiken
zijn: coördinerend raadgevende artsen (CRA), huisartsen, verpleegkundigen en verzorgend personeel van
Rusthuizen en de eerste lijn gezondheidszorg. Het thema van de studiedag verwijst naar het geloof in en de
uitbouw van transmurale en voortgezette zorg en de organisatoren hopen
dat de studiedag Diabetes hiertoe een
bijdrage zal leveren.
De studiedag bestond uit twee gedeelten: een programma van een ganse
dag voor verpleegkundigen en een
namiddag voor de verzorgende.
De artsen dr. Luc Nijs (CRA WZC), dr.
Jeroen Van den Brandt (CRA Huize
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