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Zelfstandige 
Thuis verpleging

VOORMIDDAG, NAMIDDAG ÉN AVONDPROGRAMMA!  

Jij komt toch ook? 

Nog niet ingeschreven? 
Scan hier de QR-code of via   
www.vbzv.be > Verpleegkundigen > Navormingen  
en maak je inschrijving meteen in orde

20 oktober 2022
Technopolis Mechelen

Congres

>> Ruim aanbod aan interessante lezingen

>> Praktijkworkshops

>> 40+ standen met info & producten speciaal  
 voor thuisverpleegkundigen
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Welkom op het jaarlijks congres van VBZV! 

Deuren open vanaf 9u00 met koffie of frisse dranken.

Programma start vanaf 9u30
Als deelnemer heb je de ganse dag toegang tot de beursvloer.
Na 17u30 start de netwerkreceptie met hapjes en daarna volgt een 
exclusieve nocturne want jij verdient een pluim!

Vooraf inschrijven voor de workshops is verplicht, aangezien we hier groepjes van max. 
20 deelnemers voorzien. De inschrijvingen voor de workshops starten op 1/10/2022.
Als je ingeschreven bent voor het congres, ontvang je automatisch een e-mail op 
1/10/2022 met instructies.

Tarieven
 » Voormiddag + namiddag (incl. lunch) 

Lid € 95  ❘  Niet lid € 145  ❘  Student € 65
 » Voormiddag + namiddag + nocturne (incl. lunch en receptie met hapjes)  

Lid € 145  ❘  Niet lid € 195  ❘  Student € 95
 » Namiddag + nocturne (incl. receptie met hapjes) 

Lid € 95  ❘  Niet lid € 145  ❘  Student € 65
 » Nocturne (incl. receptie met hapjes) 

Lid € 55  ❘  Niet lid € 75  ❘  Student € 55

De prijzen zijn inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch en/of receptie met hapjes, 
bijscholingsattest, congreskrant en goodiebag.

Elke deelnemer aan het congres ontvangt ook een exemplaar van het boek 

 ‘Jij krijgt een pluim’ geschreven door Els De Schepper.

Je kan inschrijven tot 7 oktober 2022 via  
www.vbzv.be > Verpleegkundigen > Navormingen
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Laat je informeren en inspireren!

Lezingen

Zelfzorg 
uit het oogpunt van twee bekende personen
 » Manu Keirse – Elkaar helpen bij verlies en verdriet
 » Els De Schepper – Geef jezelf een dikke pluim

Praktijk & techniek
 » Oedeembehandeling: 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen
 » Huid en psyche: eerste hulp voor verpleegkundigen
 » Diabetes bij uw patiënt met kanker, zoeken naar de juiste balans
 » Hoe laboresultaten jou als thuisverpleegkundige in de preventieve  

zorg kunnen helpen
 » Introductie tot kanker: wat is het, de cijfers, traject van de patiënt,  

van diagnose tot na de behandeling
 » Chemobrein: waar gaat het precies over, oorzaak en wat kun je eraan doen

Blik op de toekomst
 » Kan de zelfstandige verpleegkundige een rol spelen bij vaccinatie in de 

huisartsenpraktijk?
 » Streven naar een fixatiearme thuiszorg
 » Toekomstblik op gegevensdeling en samenwerken in een gedeeld patiëntendossier

RIZIV talk
 » Actualiteit vanuit de overeenkomstencommissie
 » Wondzorg vanaf 1 december 2022: de nieuwe nomenclatuur 
 » De samenwerking tussen de verpleegkundige en de DGEC van het RIZIV
 » Het portfolio in het kader van de kwaliteitswet
 » De neus van de verpleegkundige 
 » Mag het iets meer zijn? Financiële optimalisatie én tijd voor nog betere zorg
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LEZINGEN WORKSHOPS

 Zaal EINSTEIN Zaal KEGEL  Workshop  KILOBYTE Workshop STEM-CENTRUM

09.00-09.30 ONTVANGST

09.30-09.45 Opening door Wim Laporte, voorzitter VBZV -

9.45-10.15
Streven naar een fixatiearme thuiszorg door  
dr. Kristien Scheepmans, Wit-Gele Kruis van Vlaan-
deren, KU Leuven

Actualiteit vanuit de overeenkomstencommissie 
door Marie-Josee Vanherck, bestuurslid VBZV -

IV-katheterzorg door Martine Jérôme en Christel 
Janssens, beiden Verpleegkundig Specialist,  
katheterteam UZ Leuven (sessie 1) Laat je onderdompelen in de wereld van patiënten 

met een visuele handicap (BrailleLiga) (sessie 1)
10.20-10.50

Diabetes bij uw patiënt met kanker, zoeken naar 
de juiste balans door Dr. Toon Maes, endocrino-
loog, Imelda Bonheiden

Wondzorg vanaf 1 december 2022: de nieuwe 
nomenclatuur door Diégo Backaert en Kristien 
Scheepmans, Netwerk Verpleegkunde

- IV-katheterzorg (sessie 2)

10.50-11.15 PAUZE

11.15-11.45
Elkaar helpen bij verlies en verdriet door Manu 
Keirse

Oedeembehandeling: 2 emmertjes water halen,  
2 emmertjes pompen door Tiny Coremans 11.15-11.45 IV-katheterzorg (sessie 3)

Laat je onderdompelen in de wereld van patiënten 
met een visuele handicap (BrailleLiga) (sessie 2)

11.45-12.15 Praktische tips en tricks bij compressietherapie 
door JOBST 11.45-12.15 Zwachtelen door Thuasne

12.15-13.30 MIDDAGPAUZE

13.30-14.00
Huid en psyche: eerste hulp voor verpleegkundi-
gen door Ria Willemsen, psychodermatoloog

Hoe laboresultaten jou als thuisverpleegkundige 
in de preventieve zorg kunnen helpen. door Sofie 
Boonen, CT Paramedics

- IV-katheterzorg (sessie 4)
Laat je onderdompelen in de wereld van patiënten 
met een visuele handicap (BrailleLiga) (sessie 3)

14.05-14.25 De neus van de verpleegkundige door Eddie 
Beckx, VP+ - IV-katheterzorg (sessie 5)

14.30-15.00 Het portfolio, in het kader van de kwaliteitswet  
door Jellina Buelens, advocaat-partner Arcas Law Lezing door Martine Vermeiren, Korian Homecare 14.30-15.00 Het fixeren van alle vormen van IV-katheters  

door 3M
Negatieve Druktherapie in de praktijk Renasys 
Touch/Pico door Smith & Nephew

15.00-15.40 PAUZE

15.40-16.25

Introductie tot kanker: cijfers en traject van  
diagnose tot behandeling door Ann Verheyden,  
Regiocoördinator Stichting tegen Kanker

Het chemobrein door An Lebacq, Expert Care & 
Support Stichting tegen Kanker

Mag het iets meer zijn? Financiële optimalisatie én 
tijd voor nog betere zorg. door Kim Van den Eede, 
ZorgConnect 15.40-16.10

Richtlijnen injectietechniek voor  
insulinetoediening door BD (Embecta)

Meer loopbaangeluk ervaren als thuisverpleger: 
hoe doe je dat?! door Nextstep Coaching

Toekomstblik op gegevensdeling en samenwerken 
in een gedeeld patiëntendossier door Lore De 
Raeve, Nexuzhealth16.30-17.30

De samenwerking tussen de verpleegkundige en  
de DGEC van het RIZIV door Sarah Tijtgat en 
Eric Rossignol, DGEC, RIZIV

16:15 - 16:45

17.35 - 17.40 Afsluiting door Wim Laporte, voorzitter VBZV -

17.40-19.00 RECEPTIE MET HAPJES + NETWERKING

19.00-19.45
Kan de zelfstandige verpleegkundige een rol 
spelen bij vaccinatie in de huisartsenpraktijk?  
door Ives Schipman, HABO vzw

-

20.00-21.30
Ludieke lezing ‘Geef jezelf een dikke pluim!’  
Het geheim achter succesvol zijn.’ door Els De 
Schepper

-

Laat je informeren en inspireren!
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Aan de slag!
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Elkaar helpen bij verlies en verdriet

ZAAL EINSTEIN
 11:15

Manu Keirse
 
Emeritus hoogleraar 
verliesverwerking  
Faculteit geneeskunde 
KU Leuven

Je kunt op heel veel momenten in het 
leven met ernstig verlies worden gecon-
fronteerd, zowel in je eigen leven als in je 
onmiddellijke omgeving. Denken we maar 
aan het sterven van een familielid of een 
collega, een echtscheiding, een onge-
neeslijke ziekte, verlies van je werk, leven 
met iemand met een beperking, verlies 
door onrecht, … Hoe kun je daarmee 
omgaan en familie, vrienden en collega’s 
ondersteunen? 

Geef jezelf een dikke pluim  
Het geheim achter succesvol zijn

ZAAL EINSTEIN
 20:00

Els De Schepper  

Laat je verrassen tijdens deze ludieke 
lezing! Nee, geen tipje van de sluier! 
Gewoon komen kijken en genieten!

Zelfzorg



Laat je informeren en inspireren!
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Streven naar een fixatiearme thuiszorg

ZAAL EINSTEIN
 09:45

Kristien Scheepmans
 
Wit-Gele Kruis van 
Vlaanderen, KU Leuven

Het is een feit dat steeds meer mensen 
ervoor kiezen om zo lang mogelijk thuis te 
blijven. De vraag naar thuiszorg blijft 
daardoor stijgen, ook voor kwetsbare 
ouderen die ondanks hun cognitieve en/of 
functionele bewwperkingen thuis blijven 
wonen. Daardoor komen ook vrijheidsbe-
perkende maatregelen vaker voor in de 
thuiszorg. We gaan tijdens de lezing in op 
het respecteren van de waardigheid en 
integriteit van oudere personen. Het 
spreekt voor zich dat vrijheidsbeperkende 
maatregelen zorgvuldig afgewogen en 
kritisch bekeken moeten worden. Er wordt 
stilgestaan bij het gebruik van vrijheidsbe-
perkende maatregelen in de thuiszorg en 
hoe we samen kunnen streven naar een 
fixatiearme thuiszorg.

Kan de zelfstandige verpleegkundige een 
rol spelen bij vaccinatie in de huisartsen-
praktijk?
ZAAL EINSTEIN
 19:00

Ives Schipman 
 
 RsPcT Comm V

Al jaren stijgt de werkdruk voor de huisarts 
en de komende jaren lijkt deze niet te 
verminderen. Noodkreten van artsen, 
burgers geconfronteerd met een patiënten-
stop en overvolle spoeddiensten zijn 
thema’s die regelmatig onze krantkoppen 
halen. Zijn alle mogelijkheden voor de 
artsen opgebruikt om de burger snel een 
kwalitatieve diagnose en eerstelijnszorg te 
garanderen?

Blik op de toekomst



Laat je informeren en inspireren!
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Het portfolio in het kader van de  
kwaliteits  wet
Bevoegd zijn is niet hetzelfde als 
bekwaam zijn

ZAAL EINSTEIN
 14:30

Jellina Buelens
Advocaat-Partner,  
Arcas Law 

De Kwaliteitswet brengt als belangrijke 
nieuwigheid met zich mee dat een ver-
pleegkundige enkel de gezondheidszorg 
mag verstrekken waarvoor hij/zij over de 
nodige bekwaamheid en ervaring beschikt. 
De gegevens waaruit deze bekwaamheid 
en ervaring zouden moeten blijken, dienen 
in een portfolio te worden bijgehouden. 
Wat dit portfolio precies inhoudt en op 
basis van welke gegevens bekwaamheid 
en ervaring kunnen worden geduid, wordt 
nergens bepaald. In deze lezing wordt 
dieper ingegaan op dit topic en worden 
een aantal praktische tips gegeven over 
hoe met deze verplichting dient te worden 
omgegaan, alsook wat de gevolgen  
kunnen zijn indien deze bepalingen niet 
worden nageleefd. 

De samenwerking tussen de verpleeg-
kundige en de DGEC van het RIZIV

ZAAL EINSTEIN
 16:30

Erik Rossignol  
DGEC, RIZIV

De Dienst voor geneeskundige evaluatie 
en controle (DGEC) van het RIZIV ziet erop 
toe dat het budget van de ziekte-
verzekering optimaal wordt aangewend. 
Daartoe doet de dienst aan preventie, 
analyse en controles bij de zorgverleners. 
Tijdens de lezing hoor je hoe de controles 
verlopen en hoe je je erop kunt 
voorbereiden. 

RIZIV Talk

 Sarah Tijtgat  en



Laat je informeren en inspireren!
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Actualiteit vanuit de  
overeenkomstencommissie

ZAAL KEGEL
 09:45

Marie-Josée 
Vanherck   

Bestuurslid VBZV, voorzitter e-Vita,  
vertegenwoordiger in de 
overeenkomstencommissie van het RIZIV

Iedere maand komt de 
overeenkomstencommissie van het RIZIV 
samen. In deze commissie worden de 
regels en tarieven bepaald voor de 
uitoefening van ons beroep. Deze regels 
staan beschreven in de nomenclatuur. 
e-Vita vertegenwoordigt de zelfstandige 
thuisverpleegkundige in deze commissie, 
niet alleen de grote praktijken maar 
eveneens de zelfstandige verpleegkundige 
die ervoor kiest om kleinschalig samen te 
werken. Tijdens deze lezing wordt 
uitgelegd met welke thema’s de 
overeenkomstencommissie vandaag 
bezig is en wat de stand van zaken is. 

Wondzorg vanaf 1 december 2022: 
de nieuwe nomenclatuur

ZAAL KEGEL
 10:20

In deze sessie wordt de nieuwe 
nomenclatuur uitgelegd, en worden wat 
Q&A onder de aandacht gebracht. Onder 
andere het zorgvuldig registreren in een 
duidelijk en volledig wondzorgdossier, 
inclusief het gebruik van foto’s zullen heel 
belangrijk zijn voor een kwalitatieve en 
optimale opvolging van de wonde. 
Wondzorg is immers veel meer dan een 
verband, wondzorg is een dynamisch 
denken!

RIZIV Talk

 Diégo Backaert  
Netwerk Verpleegkunde

Kristien Scheepmans 
Gele Kruis van  
Vlaanderen
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RIZIV Talk Praktijk & Techniek

Mag het iets meer zijn? Financiële  
optimalisatie en tijd voor nóg betere zorg

ZAAL KEGEL
 15:40

Kim Van den Eede

Praktijkcoach bij ZorgConnect en 
Parkinsoncoach/ Casemanager voor 
Geïntegreerde Zorg Waasland 

Als thuisverpleegkundige streven we 
allemaal naar kwalitatieve zorgverlening bij 
onze patiënten. Hoe kunnen we tijd en 
kwalitatieve zorg creëren voor onze 
patiënt én voor anderen door nog meer 
personen te betrekken in het verhaal?  
En hoe belangrijk is het evenwicht tussen 
jouw kwalitatieve tijdsinvestering en de 
uiteindelijke financiële verloning die daar 
tegenover staat?

Huid en psyche: eerste hulp voor  
verpleegkundigen

ZAAL EINSTEIN
 13:30

Ria Willemsen   
Psychodermatoloog

Een groot aantal huidaandoeningen wordt 
uitgelokt of verergerd door stress of 
emotionele factoren. Deze komen kort aan 
bod tijdens de presentatie. Vervolgens zal 
de aandacht vooral uitgaan naar de 
aandoeningen waarbij de patiënten, in  
het kader van stress of psychologische 
problemen, zelf hun huid manipuleren door 
krabben of peuteren. Deze mensen 
hebben aangepaste wondzorg nodig.  
Tot slot wordt er ingegaan op hoe 
geschikte communicatie angst en pijn kan 
verminderen en hoe verpleegkundigen 
deze aanpak makkelijk kunnen gebruiken 
bij injecties of pijnlijke wondzorg.
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Oedeembehandeling: 2 emmertjes water 
halen, 2 emmertjes pompen

ZAAL KEGEL
 11:15

Iedereen kent nog wel dit liedje uit zijn 
kinderjaren. Niemand stond er toen bij stil 
dat hij of zij ooit misschien eens dit liedje 
zeer letterlijk moest nemen. Wie met 
oedeem in de benen te maken krijgt, 
draagt dagelijks 2 emmertjes water mee 
maar deze leegpompen is niet zo evident. 
Om deze benen te behandelen hebben we 
verpleegkundigen en artsen nodig die 
tijdig het probleem herkennen. In deze 
interactieve workshop worden de 
resultaten van een kleine bevraging rond 
cijfers voorgesteld met enkele concrete 
voorstellen om met die cijfers aan de slag 
te gaan. 

Hoe laboresultaten jou als thuisverpleeg-
kundige in de preventieve zorg kunnen 
helpen

ZAAL KEGEL
 13:30

Voor veel patiënten is het resultaat van hun 
bloedanalyse dikwijls héél moeilijk te 
begrijpen. Hierdoor maken ze zich soms 
onnodig ongerust. Ook al valt dit eigenlijk 
onder de bevoegdheid van de arts, wij als 
verpleegkundigen kunnen hier een 
belangrijke rol in spelen. We kunnen op 
een begrijpelijke manier aan patiënten 
uitleggen wat al die resultaten betekenen 
In deze lezing gaan we aan de slag om de 
klassieke bloedanalyses beter te kunnen 
begrijpen en interpreteren. We nemen de 
streefwaarden van de verschillende 
analyses onder de loep om er zo bepaalde 
ziektebeelden aan te kunnen koppelen.

Sofie Boonen
CT Paramedics

Tiny Coremans 
Zelfstandig  
verpleegkundige



Laat je informeren en inspireren!

12 Congres 20 oktober 2022

Praktijk & Techniek

Diabetes bij uw patiënt met kanker, zoeken 
naar de juiste balans

ZAAL EINSTEIN
 10:20

Toon Maes 
Endocrinoloog, Imelda 
Bonheiden

Diabetes en kanker zijn beide frequente 
chronische aandoeningen in onze 
moderne maatschappij en komen dan ook 
vaak samen voor bij eenzelfde patiënt. 
Diabetescontrole en -behandelingen 
hebben een impact op het verloop en de 
prognose van kanker. Omgekeerd 
beïnvloeden kanker en de verschillende 
kankerbehandelingen de diabetescontrole. 
Een inzicht in de interactie tussen kanker 
en diabetes laat toe de juiste 
diabetesbehandeling te kiezen.

Introductie tot kanker

ZAAL EINSTEIN
 15:40

Ann Verheyden   
Regiocoördinator 
Vlaams-Brabant,  
Brussel NL en Limburg 
voor Stichting tegen 
Kanker 

Wat is kanker, wat zijn de cijfers van kanker 
in België, welk traject moet iedere patiënt 
doorlopen, van diagnose tot na de  
behandeling. 

Chemobrein

Door kanker of de behandeling van kanker 
kun je last krijgen van cognitieve 
problemen, zoals geheugen- en 
concentratieproblemen. Dit noemt men 
ook wel eens chemobrein. Waar gaat het 
precies over, wat is de oorzaak en wat  
kun je eraan doen?

An Lebacq  
Expert Care & Support  
voor Stichting tegen  
Kanker
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Aan de slag

Workshop IV-katheterzorg

 

beiden Verpleegkundig Specialist, 
katheterteam UZ Leuven  

De toediening van intraveneuze therapie in 
de thuissituatie heeft een enorme evolutie 
gekend en is voor specifieke behandelingen 
ondertussen één van de standaard opties. 
Tijdens deze workshop zullen de verschillen-
de soorten intraveneuze katheters voor 
middellange en lange termijngebruik aan bod 
komen: midline katheter, Perifeer Ingebrachte 
Centraalveneuze Katheter (PICC katheter), 
getunnelde katheter en poortkatheter. De 
deelnemers zullen de mogelijkheid krijgen om 
verpleegkundige handelingen met betrekking 
tot de (verband)zorg en het onderhoud van 
intraveneuze katheters in te oefenen. Daar-
naast zullen praktische tips wat betreft de 
aanpak van katheterproblemen die zich 
mogelijks in de thuissituatie kunnen voordoen, 
aangereikt worden.

Gesponsord door Mercatum Medical

Laat je onderdompelen in de wereld van 
patiënten met een visuele handicap 
3 herhalingen van 1 uur

Greet Bervoets  
Braille Liga 

Beleef hoe moeilijk het plots is om een glas 
water in te schenken of om medicatie te 
nemen en je als blind of slechtziend persoon 
te verplaatsen. Je ervaart hoe het is om je 
vertrouwen te geven aan iemand anders en 
zet je eerste stappen met een witte stok.

VERDER OOK EENMALIGE 
WORKSHOPSESSIES OVER
 » Praktische tips en tricks bij 

compressietherapie door JOBST
 » Het fixeren van alle vormen van  

IV-katheters door 3M 
 » Zwachtelen door Thuasne
 » Richtlijnen injectietechniek voor 

insulinetoediening door BD (Embecta) 
 » Negatieve Druktherapie in de praktijk 

Renasys Touch/Pico door Smith & 
Nephew 

 » Meer loopbaangeluk ervaren als 
thuisverpleger: hoe doe je dat?!  
door NextStep Coaching

Praktijk & Techniek

 Christel   
Janssensen Martine 

Jérôme  
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Maak kennis met deze patiëntenverenigingen

Anonieme Alcoholisten

AA is een gemeenschap van mannen en 
vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met 
elkaar delen om hun gemeenschappelijk 
drankprobleem op te lossen en anderen te 
helpen bij het herstel van hun alcoholisme. 
Het enige doel van AA is nuchter blijven en 
andere alcoholisten helpen om nuchter te 
worden. Iedereen is welkom.
 

Groepspraktijk  
Samen Sterk  
(Expertisecentrum Valpreventie)

De praktijk zorgt in de eerste lijn voor 
verbinding tussen patiënten en zorgverleners 
waarbij het betrekken van zorg en welzijn 
essentieel is. We geven coaching en 
ondersteunen thuisverpleegkundigen bij de 
uitrol van hun valpreventiebeleid. Daarnaast 
bieden we zelf ergotherapeutische interven-
ties aan zoals advies voor woningaanpassing, 
methodeverandering en hulpmiddelenadvies. 

Palliatieve Zorg  
Vlaanderen 

De praktijk zorgt in de eerste lijn voor 
verbinding tussen patiënten en zorgverleners 
waarbij het betrekken van zorg en welzijn 
essentieel is. We geven coaching en 
ondersteunen thuisverpleegkundigen bij de 
uitrol van hun valpreventiebeleid. Daarnaast 
bieden we zelf ergotherapeutische interven-

ties aan zoals advies voor woningaanpassing, 
methodeverandering en hulpmiddelenadvies. 

REUMATOÏDE ARTRITIS 
LIGA vzw

Samen met zorgverleners en academici 
delen we informatie, kennis en ervaring 
waardoor patiënten makkelijker hun eigen 
zorgproces en leven in handen nemen. Een 
simpele knoop vastmaken kan voor mensen 
met reumatoïde artritis (RA)een hele opgave 
zijn. Meer dan 100.000 Belgen lijden aan 
deze onderbelichte ziekte met meestal 
onzichtbare maar ingrijpende symptomen. 
Met de oranje knoop brengen we RA onder 
de aandacht. Samen maken we reumatoïde 
artritis bespreekbaar.

Stichting tegen Kanker
 

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op 
nationaal niveau een van de grote actoren op 
het gebied van kankerbestrijding in België. 
Als nationale en onafhankelijke organisatie is 
zij, als expertisecentrum, in staat de situatie 
met een brede en onpartijdige blik te 
benaderen en prioriteiten en doeltreffende 
acties te identificeren. Niet alleen is de 
Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, 
ze maakt ook deel uit van een uitgebreid 
internationaal netwerk. 

Beursvloer
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