POSTGRADUAAT

PALLIATIEVE ZORG
Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het
leven. Het betekent omgaan met lichamelijke ongemakken van patiënten, met intense gevoelens, naastbestaanden en
existentiële vragen. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en wie je bent als zorgverlener in
palliatieve zorg.

INHOUD
In Vlaanderen worden door de federatie, netwerken en
vormingscentra permanente vormingen aangeboden
met betrekking tot palliatieve zorg. Ook UC LeuvenLimburg biedt i.s.m. netwerk palliatieve zorg Limburg
en palliatief netwerk arrondissement Leuven een
postgraduaat palliatieve zorg aan. De
postgraduaatopleiding palliatieve zorg te UC LeuvenLimburg loopt over 1 academiejaar en omvat 20
studiepunten (= 500 studiebelastingsuren), waarvan
50u effectief les en verder zelfstudie, reflecties,
professionalisering en evaluatie.
Als hogeschool richten we ons tot zorgverleners
werkzaam in de palliatieve setting die tijdens hun
loopbaan al 75 contacturen (10 studiepunten) aan
diverse vormingen– inclusief de basis- of kernopleiding
– in de palliatieve zorg volgden en dit nu wensen
samen te voegen tot een postgraduaat. Wanneer je in
aanmerking komt voor het voltooien van het
postgraduaat palliatieve zorg dien je nog 50 effectieve
lesuren (10 studiepunten) te voltooien aan UC LeuvenLimburg.
Tijdens de lesuren en zelfstudie vertrekken we van
eenieders expertise om via de werkvorm van probleem
gestuurd onderwijs (problem based learning - PGO)
verschillende verdiepende thema’s te belichten tot een
niveau van integratie. Thema’s die onder andere aan
bod komen zijn ethische en deontologische benadering
van de palliatieve zorg; spiritualiteit; communicatie;
zorg voor de mantelzorger; zorgcontinuïteit en

diversiteit. Casuïstiek en wetenschappelijke onderbouwing
zijn de uitgangspunten van deze werkvorm.

KOM IK IN AANMERKING?
Om in aanmerking te komen voor het postgraduaat dien je
aan volgende twee voorwaarden te voldoen:
1) Je bent als bachelor in de gezondheidszorg werkzaam
in een palliatieve setting en je beschikt over het
studiebewijs van de basis- of kernopleiding bij de
federatie, netwerken of andere vormingscentra.
2) Je beschikt over studiebewijzen van 35 lesuren (5
lesdagen) die je volgde tijdens je loopbaan bij de
federatie, netwerken of andere vormingscentra m.b.t.
specifieke thema’s zoals:
 De referentenopleiding palliatieve zorg;
 Aangepaste palliatieve benadering voor elke
leeftijd en in elke sector van de gezondheidszorg;
 Pijn- en symptoomcontrole;
 Interdisciplinaire organisatie van de palliatieve
zorg;
 Gebruik van praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek in de palliatieve zorg;
 Ethische en deontologische benadering van de
palliatieve zorg;
 Neoplastische en chronische pathologieën;
 Psychosociale benadering van de patiënt en zijn
omgeving;
 Existentiële en spirituele benadering van de
palliatieve zorg en het einde van het leven;
 Medisch-psychosociale benadering van het lijden
van de hulpverlener.


PRAKTISCH

CONTACT

Indien je in aanmerking komt voor de opleiding, vul je
het online intakeformulier in op
https://www.ucll.be/palliatieve-zorg en laad je de
nodige documenten op.

Nancy Cannaerts, nancy.cannaerts@ucll.be
opleidingscoördinator

Na een bevestiging van nancy.cannaerts@ucll.be, kan
je online de definitieve inschrijving aan UC LeuvenLimburg verder zetten,
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven.
De zeven lesdagen gaan door op donderdag van 9u00
tot 16u30 op campus Gasthuisberg, Herestraat 49,
3000 Leuven.
Lesdagen: 19/10/2017, 16/11/2017, 14/12/2017,
22/02/2018, 15/03/2018, 19/04/2018, 17/05/2018
(halve dag).
Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. De
opleiding wordt geëvalueerd met een schriftelijke paper
en een presentatie in juni.
De deelnameprijs voor het gehele postgraduaat
bedraagt 650 euro en dient betaald te worden na
ontvangst van het factuur.
UC Leuven-Limburg behoudt zich het recht om, bij
onvoldoende inschrijvingen, de geplande opleiding te
annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde
inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.
Bij annulering na definitieve inschrijving door de cursist
blijft het volledige studiegeld verschuldigd.

Hilde De Jonghe, hilde.dejonghe@ucll.be
016 375 243
administratief medewerker
UC Leuven-Limburg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel: 016/375200

PARTNERS
De hogeschool vindt het belangrijk dat de opleiding
tegemoet komt aan de noden en behoeften vanuit het
werkveld. De opleiding wordt georganiseerd in
samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
(NPZL) en het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven
(Panal).

