
VP+ organiseert samen met het Palliatief netwerk  
een 7-daagse opleiding rond palliatieve zorg.

Het omvat 7 thema’s en dit op maat gemaakt voor onze verpleegkundigen.

Palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op  

zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg.  
In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen.  

Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen.  
Dit alles doe je samen met collega’s uit de thuiszorg zodat een interactief  

leren ontstaat.

DIT IS EEN TOTAALPAKKET! ER KAN NIET PER THEMA INGESCHREVEN WORDEN!

ROESELSTRAAT 5-7   I   3511 HASSELT   I  011/26.51.24   I OPLEIDINGEN@VPPLUS.BE   I  WWW.VPPLUS.BE   I  WWW.VP-SHOP.BE

PRIJS: €395

OPLEIDING



DAG 1 DONDERDAG 
03/09/2020
13U30 - 17U00

KENNISMAKING, TEGEMOETKOMINGEN EN INLEIDING IN DE PALLIATIEVE ZORG
 
Geschiedenis van de palliatieve zorg 
*  Wat is palliatieve zorg? Hoe is het tot stand gekomen? Hoe loopt het nu? Welke rol heeft het Palliatief nertwerk in de        
     palliatieve zorg?
Regelingen en tegemoetkomingen :  
*  Waarop kan je rekenen als tegemoetkomingen in een palliatieve zorg fase voor zowel de patiënt als de familie?   
*  Welke financiële “voordelen” zijn er, hoe zit het met zuurstof enz…?
De palliatieve patiënt :  
*  Wanneer word je gezien als palliatieve patiënt? Verschil tussen palliatief en terminaal.

DAG 2 DONDERDAG 
10/09/2020
13U30 - 17U00

PIJN EN SYMPTOOMCONTROLE (DEEL 1)
*  De behandeling van pijn en al de andere symptomen die frequent voorkomen bij een palliatieve patiënt.

DAG 3 DONDERDAG 
24/09/2020
13U30 - 17U00

PIJN EN SYMPTOOMCONTROLE (DEEL 2)
*  De behandeling van pijn en al de andere symptomen die frequent voorkomen bij een palliatieve patiënt.

DAG 4 DONDERDAG 
15/10/2020
13U30 - 17U00

COMMUNICATIE IN PALLIATIEVE ZORG (DEEL 1)
*  Hoe communiceer je naar je patiënt, naar de familie, maar ook met de arts?   
*  Wat doe je als jij als thuisverpleegkundige vindt dat de patïent niet genoeg comfort heeft, maar de arts vindt van wel? 
*  Hoe ga je om met de druk van de familie om het proces te versnellen? 
*  Hoe ondersteun je een patïent die angstig is?
---> Theorie + praktische oefeningen.

DAG 5 DONDERDAG 
29/10/2020
13U30 - 17U00

COMMUNICATIE IN PALLIATIEVE ZORG (DEEL 2)
*  Hoe communiceer je naar je patiënt, naar de familie, maar ook met de arts?   
*  Wat doe je als jij als thuisverpleegkundige vindt dat de patïent niet genoeg comfort heeft, maar de arts vindt van wel?  
*  Hoe ga je om met de druk van de familie om het proces te versnellen? 
*  Hoe ondersteun je een patïent die angstig is?
---> Theorie + praktische oefeningen.

DAG 6 DONDERDAG 
19/11/2020
13U30 - 17U00

BEGRIPPENKADER: MEDISCH BEGELEID STERVEN
*  Wat is pijnbestrijding?
*  Wat is palliatieve sedatie?
*  Wat is euthanasie? 
*  Wat is een niet behandelbeslissing?
*  Wat is het weigeren van een behandeling?

DAG 7 DONDERDAG
03/12/2020
13U30 - 17U00

SPIRITUELE ZORG
*  Wat kan je nog doen, los van een technische behandeling?
*  Wat hebben mensen in de kern nog nodig tijdens deze laatste levensfase?

PROGRAMMA
DIT IS EEN TOTAALPAKKET! ER KAN NIET PER THEMA INGESCHREVEN WORDEN!

SCHRIJF JE TIJDIG IN! ER ZIJN MAAR MAXIMAAL 20 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

PRIJS: €395

ROESELSTRAAT 5-7   I   3511 HASSELT   I  011/26.51.24   I OPLEIDINGEN@VPPLUS.BE   I  WWW.VPPLUS.BE   I  WWW.VP-SHOP.BE

EXTRA DAG DONDERDAG
10/12/2020
17U30 - 20U30

SAMENKOMST MET KINESISTEN DIE OOK DE OPLEIDING GEVOLGD HEBBEN VAN PALLIATIEVE ZORG.
*  Hoe komen we tot een goede samenwerking?
*  Er worden casussen bekeken vanuit het standpunt van een verpleegkundige en een kinesist.

INSCHRIJVEN DOE JE DOOR:

1. Een mail te sturen naar opleidingen@vpplus.be
2. Het bedrag over te schrijven op rekeningnummer:IBAN BE15 0682 3752 4230  
     met vermelding van “naam en voornaam”.


