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INHOUDSTAFEL 
 

Voorwoord 
 
Basisopleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen, 
verzorgenden en paramedici 

 
Postgraduaatsopleiding palliatieve zorg 
 
Intervisie 
 

Nieuw in ons aanbod: 
 

Specifieke opleiding Vroegtijdige zorgplanning voor  
personen met dementie (4 dagen) 
 

Intervisie voor thuisverpleegkundigen 
 
 
Opleidingen en voordrachten op maat 

 
Open initiatieven 
 Coaching en advies  

Stagemogelijkheden 
 Documentatiecentrum 

 
Inschrijvingen 
Inschrijvingsformulier 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VOORWOORD 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Graag stellen wij u onze vormingsbrochure voor het werkjaar 

2020 voor. 
Bij de samenstelling van ons vormingsaanbod hebben wij 
getracht een breed gamma aan leermogelijkheden te voorzien 
gaande van de basisopleiding palliatieve zorg tot opleidingen en 
voordrachten op maat. 

We hebben ons hierbij gebaseerd op de evaluaties en suggesties 
die we vanuit het werkveld mochten ontvangen. We lieten ons 
ook inspireren door nieuwe ontwikkelingen en tendensen binnen 
palliatieve zorg. 
 

Een aantal vormingsmogelijkheden zijn ondertussen een vaste 
waarde binnen het vormingsaanbod geworden zoals de 
basisopleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen en 
verzorgden en de intervisiegroepen. Uiteraard worden ook binnen 

dit aanbod nieuwe inzichten en ontwikkelingen maximaal 
opgenomen. Ons vormingsaanbod werd ook verder uitgebouwd 
zowel naar thema’s als naar doelgroepen toe. 
 
In het bewustzijn dat over settings heen vorming volgen zeer 

leerrijk kan zijn, maar binnen een organisatie ook specifieke 
vormingsnoden leven, willen wij ook ons aanbod van opleidingen 
op maat verder zetten. 
 
Wij hopen met het vormingsaanbod in deze brochure tegemoet 

te komen aan uw vormingsvragen en u te mogen ontmoeten op 
een of meerdere van onze vormingsmomenten. 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan 
niet om contact op te nemen. 

 
 
Stijn Deceukelier 
Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw 



BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN,  

VERZORGENDEN EN PARAMEDICI 

 
Doelgroep: 
De opleiding richt zich in de eerste plaats tot verzorgend,  
verpleegkundig en paramedisch personeel werkzaam in een 

woonzorgcentrum, maar ook medewerkers uit het ziekenhuis of 
de thuiszorg kunnen deelnemen. 
 
Doelstellingen: 

– de filosofie en de basisprincipes van de palliatieve zorg 
kunnen aangeven, 

– inzicht hebben in de werkterreinen en de organisatie van de 
palliatieve zorg, 

– in contact leren treden met de patiënt en zijn omgeving, 

– inzicht krijgen in begrippenkader medisch begeleid sterven en 
(belang van) vroegtijdige zorgplanning, 

– kennismaken met zorgethiek in palliatieve zorg, 
– inzicht krijgen in het omgaan met emotionele pijn, rouw en 

afscheid nemen, 

– inzicht krijgen in de basisprincipes van pijn- en 
symptoomcontrole, 

– inzicht krijgen in het omgaan met spirituele pijn, 
– zich bewust worden van het belang van zelfzorg. 
 
Inhoud: 

– filosofie en basisprincipes palliatieve zorg, 

– organisatie en structuur van de palliatieve zorgverlening, 
– contact en communicatie: basisbegrippen, 

– luisteren en slechtnieuwsgesprek, 
– Non-verbale communicatie in palliatieve zorg,  

– medisch begeleid sterven en vroegtijdige zorgplanning, 
– pijn- en symptoomcontrole, 

– zorgzaam omgaan met emotionele pijn, 

– zorgzaam omgaan met spirituele en existentiële noden, 

– zorgethiek in palliatieve zorg: basis,  
– zorgzaam omgaan met verlies en rouw, 

– zorg dragen voor jezelf en de anderen. 

Lesgevers: 
Isabel De Lille, Anja Lombaert, Gerda Deschuymere, Nadine 

Descamps, Jan Gobbin, Ann Lammens en Katrien Vanhauwaert. 
 
Data: 
Cursus 1: maandagen 13, 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari 

2020  
Code BOPZ1 ref 20.01 
Cursus 2: maandagen 21 en 28 september en 5, 12, 19 en 26 
oktober 2020 
Code BOPZ2 ref 20.09 

telkens van 9.00 u tot 16.30 u 
 
Locatie: 
Erasmuszaal, campus reepkaai, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk 
 

Inschrijving: 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 600 euro. 
Syllabus, koffie en frisdrank zijn inbegrepen. 
Aantal deelnemers: minimum 14 - maximum 24. 

Educatief verlof is aangevraagd. 
 
 

POSTGRADUAAT REFERENT PALLIATIEVE ZORG 

 
Deze opleiding wordt georganiseerd door Vives Roeselare en gaat 
van start in oktober 2019. Voor meer informatie over deze 
opleiding, zie website Vives: www.vives.be/navorming 
 

Doelgroep 
De opleiding richt zich tot medewerkers werkzaam in ziekenhuis, 
woonzorgcentra en diensten voor thuiszorg die de basisopleiding 
palliatieve zorg hebben gevolgd en die de functie van referent 
palliatieve zorg invullen of deel uitmaken van het palliatief 

support team. 
 
 
 



Doelstellingen: 
– inzicht verwerven in communicatieve 

vaardigheden. 

– inzicht verwerven in groepsvorming en 
multidisciplinair samenwerken. 

– door ervaringsgericht leren groeien in 
relatiegerichte zorg tegenover de patiënt/ 
bewoner en zijn naasten. 

– kennis en kunde in verband met pijn- en 
symptoomcontrole en comfortzorg vergroten. 

– vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met 
emotionele en spirituele pijn. 

– inzicht verwerven in de regelgeving en de 
uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de 
verschillende settings. 

– Basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan 
met een ethisch denkkader. 

 
 
Data 

 
Lesgevers 
De lesgevers zijn experten, verbonden aan de netwerken 
palliatieve zorg West-Vlaanderen en gastdocenten. 
 

Kostprijs 
Volledig programma: € 1.750 
(incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leerplatform Toledo) 
 
Getuigschrift 
Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een 
postgraduaat getuigschrift.  
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen 
een getuigschrift.  

 
Meer informatie op www.vives.be/navorming. 
 
 

INTERVISIE VOOR MEDEWERKERS PALLIATIEVE ZORG WERKZAAM IN EEN 

WOONZORGCENTRUM 

 
Doelgroep: 
De intervisie richt zich tot medewerkers werkzaam in een 
woonzorgcentrum die betrokken zijn bij de uitbouw van een 

palliatieve zorgcultuur en die de basisopleiding palliatieve zorg 
en/of het postgraduaat referent palliatieve zorg gevolgd hebben. 
 
 
Doelstellingen: 
Een intervisiegroep is een leergroep waarvan de deelnemers uit 
hetzelfde werkveld komen. Bedoeling is het reflecteren over het 
professioneel handelen als palliatief zorgverlener uitgaande van 
concrete werkproblemen. 

Intervisie is een ruggensteun in het functioneren binnen de 
palliatieve zorg en is zodoende ook een manier van zorg voor de 
zorgenden. 
 
Begeleider: Katrien Vanhauwaert  

 
Data: 
WZCI1: maandagen 2 maart, 8 juni, 7 september en 7 december 
2020  code WZCI1 ref 20.03 
WZCI2: dinsdagen 17 maart, 16 juni, 15 september en 15 
december 2020  code WZCI2 ref 20.03 
telkens van 14.00 u tot 16.00 u 
 
 

Locatie: 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw, Reepkaai 4, 
Kortrijk 
 
Inschrijving: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro.  
Aantal deelnemers: minimum 6 - maximum 8. 
 



INTERVISIE VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN MET PALLIATIEVE PATIËNTEN 

 
Doelgroep: 
De intervisie richt zich tot thuisverpleegkundigen die in staan 
voor de zorg voor palliatieve patiënten en die de basisopleiding 
palliatieve zorg en/of het postgraduaat referent palliatieve zorg 

gevolgd hebben. 
 
 
Doelstellingen: 
Een intervisiegroep is een leergroep waarvan de deelnemers uit 
hetzelfde werkveld komen. Bedoeling is het reflecteren over het 
professioneel handelen als palliatief zorgverlener uitgaande van 
concrete werkproblemen. 
Intervisie is een ruggensteun in het functioneren binnen de 

palliatieve zorg en is zodoende ook een manier van zorg voor de 
zorgenden. 
 
Begeleider: Katrien Vanhauwaert  
 

Data: 
TVKI: donderdagen 12 maart, 11 juni, 10 september en 10 
december 2020 code TVKI ref 20.03 
telkens van 14.00 u tot 16.00 u 
 
 
Locatie: 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw, Reepkaai 4, 
Kortrijk 

 
Inschrijving: 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro.  
Aantal deelnemers: minimum 6 - maximum 8. 
 

 
 
 
 

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE  

 
Doelgroep 
 
Elke zorgverlener die dagdagelijks werkt met of voor personen 
met dementie en die reeds beschikt over basiskennis vroegtijdige 

zorgplanning (medisch kader, wettelijk kader en ethisch kader) 
en basiskennis dementie en de verschillende ziektebeelden en 
fasen heeft. 
 
Doelstellingen  
 

- Het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning bij 
personen met dementie, 

- Alert zijn voor de kleine momenten in de dagdagelijkse 

zorg om het gesprek aan te gaan, 
- Communicatieve vaardigheden ontwikkelen en inoefenen 

rond het gesprek met personen met dementie, 
- Beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken om het 

gesprek te voeren, 

- De richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met 
dementie leren hanteren en toepassen, 

- Stappen zetten om te komen tot een plan van aanpak in 
de eigen voorziening rond vroegtijdige zorgplanning bij 
personen met dementie en daarbij de nodige partners 
betrekken om een draagvlak te creëren 

 
Lesgevers 
De opleiding wordt provinciaal georganiseerd en in samenwerking 

met het lokale expertisecentrum Dementie 
 
Data 
de opleiding bestaat op drie lesdagen en een terugkomdag die 
zullen doorgaan in voorjaar 2020 (Kortrijk) en najaar 2020 

(Brugge) 
 
Deze opleiding wordt via de website en mailing 
aangekondigd zodra de data en locatie bekend zijn.  



 

OPLEIDINGEN OP MAAT 

 
Indien u dit wenst, kan u een beroep doen op het Netwerk 
Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw voor het organiseren 
van een vorming op maat van uw organisatie. 

 
Onderwerpen waarvoor u ondermeer beroep kan doen op de 
medewerkers van het Netwerk:  
 
- basisprincipes en organisatie van palliatieve zorg, 
- palliatieve zorg concreet gestalte geven binnen de 

organisatie, 
- pijn en pijnbeleid: basis en gevorderden, 
- symptoomcontrole en comfortzorg: basis en gevorderden, 

- gebruik van de spuitaandrijver, 
- zorg dragen aan het sterfbed, 
- contact en communicatie in palliatieve zorg, 
- stilstaan bij het afscheid nemen, 
- rouw en verlies bij ouderen, 

- rouw bij de hulpverlener, 
- kinderen en jongeren betrekken bij afscheid en verlies, 
- omgaan met familie, 
- emotionele pijn en emotionele zorg, 
- spirituele pijn en spirituele zorg, 
- zorg voor de zorgenden, 
- medisch begeleid sterven: begrippenkader, 
- vroegtijdige zorgplanning, 
- intervisie. 

 
Deze onderwerpen kunnen afzonderlijk worden gegeven. U kan 
ook een pakket samenstellen of traject uitwerken naargelang de 
opleidingsnoden en de doelgroep. 
Voor een concrete afspraak neemt u contact op met het Netwerk 

tijdens de kantooruren. 
Kostprijs: (voor een groep van maximum 20 deelnemers) 

Lesgever: 100 euro per uur 
Verplaatsingskosten: volgens wettelijk tarief 

 

OPEN INITIATIEVEN  

 
Coaching en advies: 
Een palliatieve zorgcultuur uitbouwen en implementeren is geen 
eenvoudige opdracht. Om organisaties en teams te ondersteunen 

in dit proces, kan men een beroep doen op het Netwerk voor 
informatie, advies en coaching.  
 
Stagemogelijkheden:  
Om meer zicht te krijgen om de eigenheden en mogelijkheden 
van palliatieve zorg thuis biedt het netwerk de kans om een 
kennismakingstage te lopen bij de multidisciplinaire 
begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging.  
Deze stagemogelijkheid is vooral bedoeld voor medewerkers van 

palliatieve settings, medewerkers thuiszorg alsook voor 
huisartsen in opleiding.  
 
Documentatiecentrum: 
Het Netwerk beschikt over een documentatiecentrum met 

folders, brochures, tijdschriften, boeken en multimedia. De 
folders, brochures en werkboeken kunnen worden verkregen of 
aangekocht, de boeken, tijdschriften en multimedia kunnen 
worden ontleend. U kan de inhoud van ons documentatiecentrum 
online raadplegen. Wenst u meer informatie of bent u op zoek 
naar specifieke informatie, dan helpen bij u graag verder. 
 
Voor een concrete afspraak neemt u contact op met het Netwerk 
tijdens de kantooruren (van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u 

tot 17.00 u). 
 
 
 
 

 
 
 



INSCHRIJVINGEN 
 

Inschrijven kan door middel van bijgevoegd 
inschrijvingsformulier. Gelieve één formulier per deelnemer te 
gebruiken. 
 

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve te wachten met 
het betalen van het inschrijvingsgeld tot u de factuur hebt 
ontvangen. Uw inschrijving is definitief na overschrijving van het 
inschrijvingsgeld. 
 

Annulering: 
Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding 
wordt 7,5 euro administratieve kosten aangerekend. 
Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de 
opleiding is geen terugbetaling meer mogelijk. U kan zich wel laten 

vervangen door een collega-medewerker van uw organisatie. Eens 
de opleiding aangevat, is noch terugbetaling noch vervanging 
mogelijk bij stopzetting van deelname. 
Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de opleiding niet door. Hiervan 

wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 
 
 
 
 

 
 



INSCHRIJVINGSFORMULIER OPLEIDINGEN 2020 
 

Naam: 

Voornaam: 

Adres: 

Gemeente: 

Telefoon: 

Werkadres: 

Facturatieadres: 

E-mail: 

Wenst zich in te schrijven voor de opleiding: 
 

 basisopleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen en 
verzorgenden code BOPZ1 ref 20.01 

 basisopleiding palliatieve zorg voor verpleegkundigen en 
verzorgenden code BOPZ2 ref 20.09 

 

 intervisie groep 1 code WZCI1 ref 20.03 
 intervisie groep 2 code WZCI2 ref 20.03 
 intervisie groep 3 code TVKI ref 20.03 

 
 

 
Datum en handtekening 


