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INHOUD
·  Vaso-actieve medicatie op intensieve zorg 
 dr. I. Herck 
 staflid intensieve zorg UZ Gent

·  Complexe wondzorg op IZ
 dhr. J. Verbelen  
 master in verpleegkunde  
 zorgcoördinator brandwondencentrum UZ Gent

·  Slaaphygiëne op IZ , een stille intensieve 
zorg 

 mevr. K. Marquet 
 PhD zorgmanager kritieke diensten AZ Vesalius 

Tongeren 
 dhr. K. Vaes 
 hoofdverpleegkundige IZ  AZ Vesalius Tongeren 

·  Comorbiditeit bij de IZ-patiënt
 dr. J. Vermassen 
 arts specialist IZ Inwendige geneeskunde UZ Gent

·  Anaconda, inhalatiesedatie op intensieve 
zorgen

 dhr. J. Leemans 
 accountmanager Ecomed

·  Give your patient a big hug at least once a 
day

 dr. W. Stockman 
 anesthesiologist intensivist AZ Delta Roeselare

Datum
29 januari 2019 
van 9 tot 16.30 u.

Doelgroep
·  Verpleegkundigen werkzaam op intensieve  

zorgen.
·  Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

Kostprijs
€ 90 (inclusief digitale syllabus, koffie en lunch)

Inschrijving
Je kan tot 20 januari 2019 inschrijven via 
www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging 
en een factuur. De factuur geldt als 
inschrijvingsbewijs.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord 
met de inschrijvings-, annulerings- en 
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de 
website.

Attest
Je ontvangt na deelname een 
aanwezigheidsattest.

Annulering
Gelieve per e-mail te  annuleren als je niet 
aanwezig kan zijn.
heidi.descheemaecker@vives.be.
De organisatie kan beslissen de opleiding 
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende 
inschrijvingen.

WAT?
Je bent verpleegkundige op intensieve zorgen en je wenst je bij te scholen? 
Je hebt nood aan uren bijscholing voor het behoud van je bijzondere beroepstitel? 
Dit kan tijdens onze jaarlijkse permanente vorming intensieve zorgen.


