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WAT 
Palliatieve zorg is een essentieel onderdeel van de 

bestaande reguliere zorg. Met deze cursus wil 

Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende hulpverleners 

vormen die zich het gedachtengoed van palliatieve zorg 

eigen willen maken. Vanuit een gepaste attitude en 

met de juiste kennis kunnen zij de palliatieve patiënt, 

zijn naasten en alle andere betrokkenen ondersteunen. 

De nadruk van deze zesdaagse ligt op 

kennisverwerving, attitudevorming en het verhogen 

van communicatieve vaardigheden.  

Thema’s die aan bod komen: overzicht aanbod 

palliatieve zorg, basisvaardigheden communicatie met 

patiënt en familie, omgaan in waarheid, vroegtijdige 

zorgplanning, zorgethiek, spirituele en existentiële 

zorg, aanraking en nabijheid, zorg voor de hulpverlener 

en rouw en rouwzorg. Wat pijn- en symptoomcontrole 

betreft, voorzien wij een aparte en verdiepende 

opleidingsdag voor verpleegkundigen. Op dezelfde dag 

staan zorgkundigen en andere disciplines eveneens stil 

bij pijn- en symptoomcontrole maar gaan daarnaast 

dieper in op comfortzorg in de stervensfase.  

 

 

Om tegemoet te komen aan de vormingsnoden van 

verschillende disciplines splitsen we de vorming over 

het fysieke aspectkrijgen de verpleegkundigen een 

door 

 

 

 

 

 

DOELPUBLIEK 
Paramedici, verpleegkundigen en zorgkundigen 

WERKWIJZE 
De lesgevers wisselen theoretische inzichten af met 

praktijkgerichte oefeningen. Uitwisseling in kleine 

groepjes, ervaringsoefeningen en momenten van 

zelfreflectie vragen van de deelnemer een 

engagement.  

De lesgevers zijn deskundig op het vlak van 

palliatieve zorg en brengen vanuit hun specifieke 

praktijkervaring hun kennis en vaardigheden over. 

Meer informatie over hen vind je op onze website: 

Palliatieve zorg - West Vlaanderen 

 

 

PRAKTISCH 

Kostprijs 

€ 660 

U ontvangt de syllabus per mail telkens één 

week voorafgaand aan de lesdag.  

Er worden broodjes voorzien. 

Data en locaties 

najaar: 12-19-26/9 en 3-10-17/10 

De lessen gaan door van 9.30u tot 16.30u in 

verschillende woon-en zorgcentra regio Ieper. 

Meer informatie hierover kort voor de start 

van de opleiding 

Inschrijving 

U schrijft in via onze website  

www.palliatieve.be/agenda. Na inschrijving 

ontvangt u een factuur. Uw inschrijving is pas 

definitief na betaling. Wij zijn erkend als 

opleidingsverstrekker VOV. 

Getuigschrift/ aanwezigheidsattest 

U krijgt bij de start van de opleiding een 

opdracht. Bachelors en gegradueerd 

verpleegkundigen kunnen bij een positief 

resultaat drie studiepunten behalen. Wij 

voorzien voor iedereen een 

aanwezigheidsattest.  

Annulatie 
De annulatievoorwaarden voor meerdaagse 
opleidingen vindt u op onze website: 
Palliatieve zorg - West Vlaanderen 
Gelieve deze zorgvuldig na te lezen voor u 
inschrijft.  
 
Meer informatie 

Karine Depuydt – klinisch psycholoog en 

vormingsverantwoordelijke 

karine.depuydt@palliatieve.be 
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