
                 Nummer 1—juni 2017 
Een terugblik op de BVVS afternoon meeting 27/04/2017  
"Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?" 
 

In de dagelijkse praktijk en zorg aan patiënten staat communicatie centraal. “Niet” communiceren is geen optie. Er gaat geen 

dag voorbij zonder dat verpleegkundigen de patiënten trachten te motiveren tot gedragsverandering. Of dit nu aan het bed 

van de patiënt is of op een verpleegkundige consultatie, verpleegkundigen motiveren tot opzitten, tot het volgen van een 

dieet, medicatie inname, vochtbeperking, enz… Verpleegkundigen adviseren, informeren , mOEtiveren en gaan vaak voorbij 

aan onderliggende emotionele boodschappen die voor de patiënt belangrijk zijn. Goed motiveren kan je leren. Daarom reikte 

BVVS in de afternoon meeting enkele praktische handvaten aan rond motivationele autonomie ondersteunende communica-

tie, waarin naast behandeldoelen ook levensdoelen meegenomen wor-

den. We ontvingen vele enthousiaste reacties van de deelnemers, een     

thema dat wellicht kan worden herhaald in de toekomst. 

 >> Volledig artikel, presentaties, sfeerbeelden 

 

‘Ik las voor u’ 

In een recente literatuur review van Casey et al 
(2017) worden de outcomes en de impact van APN 
en APM functies op het vlak van kwaliteit van zorg, 
kosteneffectiviteit en toegankelijkheid tot de zorg 
beschreven. In het totaal werden 86 relevante arti-
kels weerhouden. De review toont aan dat ANP en 
AMP functies nog steeds te weinig ingezet worden 
ondanks de positieve outcomes. Een moeilijkheid 
blijft echter het correct meten van de impact van 
deze functies op de patiënt gerelateerde outcomes. 
______________________________________________________ 
>>Meer info                                  -Elsie Decoene- B
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Nieuwe doctoraatsonderzoeken 

° De 7 privileges van de zorg  - Lon Holtzer 

° Artikels APN    >>Meer info 
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Lessenreeks Universitair Centrum Verpleegkunde Vroedkunde: 

Advanced verpleegkunde oncologie >>Meer Info 

P =  Patiënten waarbij een tijdelijk of blijvend ileostoma zal worden aangebracht 

I =  Educatie materiaal + systemisch wiel als leidraad bij coaching preoperatief 

C =  Educatie na de ingreep 

O =   Holistische aanpak, verhoogde zelfredzaamheid, angstreductie ten aanzien    

 van de ingreep/zorg nadien, bevorderen open communicatie met omgeving 

>>Meer lezen 
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Masterproef Ugent ‘Shared Decision Making’. Onderzoek naar attitude 
van zorgverleners tav het zorgmodel gedeelde besluitvorming.         
Participeer aan het onderzoek via een online enquête (max. 10min) 

“Op verhaal laten komen’’  
 

Liesbeth Van Humbeeck, verpleegkundig onderzoeksmedewerker  
geriatrie, UZ Gent  

 

In Vlaanderen ziet 10% van de oudere ouders (65+) hun 
volwassen kind overlijden aan de gevolgen van kanker. Hun 
pijn en verdriet blijven in de zorg vaak onderbelicht. Na de 
eerste shock zoeken ze een nieuw evenwicht maar voelen 
zich vaak machteloos en verbergen hun eigen emotionele 
ontreddering. Liesbeth Van Humbeeck onderzocht in haar 
proefschrift het complexe  samenspel tussen de ouders, 

hun volwassen kind met kanker en de zorgverleners. 
>>Meer lezen 

“Ontbreken van tijdige en juiste zorg mogelijks fataal” 
 

Annick Vanclooster,  
verpleegkundig specialist metabole ziekten, UZ Leuven  

 
 

Hereditaire haemochromatose (HH) is een goed behandel-
bare aandoening bij tijdige diagnose. Naar aanleiding van de      
mogelijke ontwikkeling van levensbedreigende aandoenin-
gen bij deze patiënten onderzocht Annick Vanclooster  in 

haar  doctoraat hoe de zorgorganisatie voor deze patiënten                    
geoptimaliseerd kan worden.   

>>Meer lezen 

Nummer 1—augustus 2017 

BVVS Ronde tafel meeting ”Verpleegkundig consult en -voorschrift” 
BVVS wenst een visienota op te maken voor minister M. De 
Block ivm dit topic. Interesse om deel te nemen? Schrijf je in 

http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000294-8e1698f0f0/Casey%20et%20al-2017-Overview%20of%20ANMP%20outcomes.pdf
http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://www.bvvs.be/artikels/
http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://www.bvvs.be/activiteiten/
http://www.ucvvgent.be/nl/vorming-en-symposia/lessenreeks-advanced-nursing-in-de-oncologie/55/
C:/Users/acourten/Desktop/BVVS/nieuwsbrief/Verbetertraject_oncoheelkunde.pdf
http://www.bvvs.be
mailto:bvvs.abipa@skynet.be
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/494197/lang-nl
http://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20UZ%20letters/Oudere_ouders_kankerpati%c3%abnten.pdf
http://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3M12/3M120075.htm
http://www.bvvs.be/activiteiten/

