FOCUS: (PAR) ENTERALE VOEDING
Datum: 23 januari 2020, Amsterdam
Doelgroep: Diëtisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, met name chirurgie en/of IC
afdelingen, die sondevoeding en / of parenterale voeding voorschrijven
Docenten: ir. Suzanne ten Dam, Karen Ottens, Titus Vink
DOEL
Het kunnen benoemen en toepassen van de indicaties en contra-indicaties van SV en TPV
Het vergroten van de kennis over het metabolisme bij vasten en ziekte en de
voedingsbehoefte
Het kunnen benoemen van metabole en technische complicaties van SV en TPV
Het kunnen onderbouwen en implementeren van een SV en TPV advies in de praktijk
LEERDOELEN
Bewustwording en eenduidigheid van de indicaties en contra-indicaties van SV en TPV
Verdieping in het metabolisme bij vasten en ziekte en de voedingsbehoefte
Verdieping in de metabole en technische complicaties van SV en TPV
Meerwaarde kunnen benoemen van een multidisciplinair voedingsteam
METHODIEK:
Directe kennisoverdracht (lezingen), casusbespreking plenair.
ZELFSTUDIE:
Voorafgaand bestudeert u de volgende artikelen (digitaal toegestuurd):
Dieetbehandelingsrichtlijn: Enterale en parenterale voeding
Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines
Het refeedingsyndroom; van theorie naar praktijk. NTvD 2014
Ter informatie:
Dieetbehandelingsrichtlijn: Ondervoeding (behalve refeeding)
Organisation of a Nutrition Support Team. LLL topic 11, 2013
Uit CAT boekje deel 3 2017:
o Startmoment parenterale voeding bij niet-ondervoede IC patiënten
o Controle locatie van een neusmaagsonde bij IC patiënten
o Doorgankelijk maken van een verstopte neusmaagsonde

Programma
Tijdstip
09.00 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 10.15

Titel presentatie
Ontvangst
Kennismaking en uitwisseling leerdoelen
Indicaties en contra-indicaties van SV + TPV

Trainer
Karen / Suzanne
Karen / Suzanne
Suzanne / Karen

Met aandacht voor:
Indicaties en contra-indicaties enterale voeding
Indicaties en contra-indicaties parenterale voeding
SV en TPV op de intensive care
10.15 - 11.00

Soorten SV + TPV

Karen / Suzanne

Met aandacht voor:
Soorten en samenstelling SV en TPV
Ziekte specifieke SV en TPV
11.00 - 11.15
11.15 - 12.30

Pauze
Casuïstiek SV + TPV

Met aandacht voor:
Darmfalen
Op- en afbouw SV/TPV
Toepassing van soorten SV/TPV
Evaluatie van de behandeling
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00

Lunch
Refeeding syndroom

Suzanne / Karen

Met aandacht voor:
Metabolisme van refeeding
Preventie en behandeling in de praktijk
Update NVO refeeding protocol
14.00 - 15.45
inclusief korte
pauze

Metabole complicaties van SV + TPV met casuïstiek

15.45 - 16.30

Toedieningswegen en complicaties bij SV + TPV

Suzanne / Karen

Met aandacht voor:
Laboratoriumwaarden
Metabole complicaties van SV en TPV
Casuïstiek gericht Laboratoriumwaarden en
metabole complicaties
Titus

Met aandacht voor:
Toegangswegen SV en TPV
Praktische toepassing in de praktijk van de
verschillende soorten sondes en katheters
Technische complicaties van SV en TPV
Kwaliteitsbewaking in het gebruik van sondes en
katheters
16.30 - 17.00

Toepassing in de praktijk, plenaire evaluatie leerdoelen,
afsluiting

Karen / Suzanne

