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PAKKET INTERVISIE  

PALLIATIEVE ZORG 2021 
 

Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende voorziet voor referentiepersonen palliatieve zorg van de WZC 

een totaalpakket bestaande uit vier intervisies en één terugkommoment. Op die manier kunnen zij 

zich verdiepen in deelaspecten van palliatieve zorg. 

 

 

INTERVISIE : LEREN VAN EN MET ELKAAR 
Intervisie is een werkvorm waarbij een homogene groep 

hulpverleners stil staat bij werkgerelateerde problemen. 

Vanuit wederzijdse afhankelijkheid en respect voor elkaars 

handelen reflecteren de deelnemers over hun eigen manier 

van denken, voelen en handelen in de werkomgeving met als 

doel dit duurzaam te verbeteren.  

Intervisie vraagt een engagement van de deelnemer om in 

een sfeer van veiligheid en betrokkenheid te willen leren van 

collega’s.  

Inschrijven vooraf is verplicht. Om de veiligheid in de groep te 

bewaren, kan een deelnemer niet vervangen worden door 

een collega.  

 

 

TERUGKOMMOMENT 

Tijdens een terugkommoment diepen we een specifiek thema gelinkt aan palliatieve zorg verder uit. 

Omwille van praktisch-organisatorische redenen vragen wij u uitdrukkelijk om uw aanwezigheid op het 

terugkommoment te bevestigen. 

 

 
 

Palliatieve Zorg  

Westhoek-Oostende  

Wanneer we een situatie 
niet kunnen veranderen, 
worden we uitgedaagd 
om onszelf te 
veranderen 

Viktor Frankl 
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PRAKTISCH  

Data intervisie : 

Groep 1 (donderdag) : 14/1 - 3/6 - 21/10 - 9/12/2021  van 13.30u tot 16.30u 

Groep 2 (maandag) : 25/1 - 31/5 - 18/10 – 6/12/2021 van 13.30u tot 16.30u 

Groep 3 (donderdag) : 25/2 - 6/5 - 28/10 – 16/12/2021 van 13.30 tot 16.30u 

 

Datum terugkommoment : 

Het vormingsmoment gaat door op dinsdag 16 november 2021 van 13.30 tot 16.30. Bij de 

inhoudelijke vorminggeving houden we rekening met de actuele noden op het vlak van 

palliatieve zorg binnen de WZC. 

 

Locatie : Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende – Stovestraat 2a – 8600 Diksmuide – zaal 5 (1e 

verdieping) 

Kostprijs : € 250 voor het totale pakket (4 intervisies en 1 terugkommoment) 

Inschrijven : info@palliatieve.be of via www.palliatieve.be (agenda vorming)  vóór 5 januari 2021 

Meer info : Karine Depuydt – vormingsverantwoordelijke en klinisch psycholoog 

karine.depuydt@palliatieve.be 

 

Aandacht : wie inschrijft voor het intervisiepakket kan zowel voor de intervisiesessies als voor het  

terugkommoment niet vervangen worden door een collega. 

 

Logica brengt je van A naar B 

Verbeelding brengt je overal 

Albert Einstein 
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