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Vormingsbrochure 2020
Voorwoord
Hallo allemaal
Het zijn heftige tijden (geweest) en jullie hebben hierbij in de frontlinie gestaan. Op korte
tijd voortdurend schakelen, patiënten, familie en jezelf beschermen tegen dit virus,
mensen verliezen… Het is geen evidentie gebleken en heeft ook zijn mentale gevolgen.
Gelukkig is COVID-19 op dit moment stilletjes aan het uitdoven. Samen met jullie hopen
we dat dit zo blijft en dat er ons geen tweede golf te wachten staat. Om geen risico’s te
nemen, hebben we in samenspraak met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het
Vlaams Congres verschoven naar 7 oktober 2021.
Tijdens de coronacrisis hebben we verschillende richtlijnen beschikbaar gemaakt op onze
website en heeft Pallion jullie met raad en daad bijgestaan in de thuissituatie. Nu we onze
werkzaamheden weer kunnen hervatten, willen we ons opnieuw richten op het aanbod
van dit najaar. Zo gaan we de opleidingen die bezig waren, hervatten en afronden en vanaf
het najaar bieden we opnieuw basis– en verdiepingsopleidingen aan. We kijken er heel erg
naar uit om jullie weer ‘live’ te zien. Wat hebben we het gemist om te overleggen, te
delen, gezichten en lichaamstaal te lezen, hierop in te kunnen spelen en van elkaar te
leren. Om in ‘live’ omstandigheden de social distancing te garanderen, voorzien we lokalen
waar we op 1,5 meter van elkaar kunnen blijven en zorgen we voor de nodige alcoholgel.
We vragen echter om zelf een mondmasker mee te brengen.
De coronacrisis heeft ook van ons de nodig creativiteit gevraagd. Enkele vernieuwingen zijn
hiervan het mooie resultaat. Zo werd naast onze 7-daagse kernopleiding een
basisopleiding uitgewerkt voor thuisverpleegkundigen. Verder zal er voor het eerst een
basisopleiding voor en (gedeeltelijk) door kinesisten zijn. Er werd zelfs aan een online
gebeuren gedacht! Voor het eerst bieden we een Webinar aan: ‘Over angst…’. Ook onze
Pallitopics voor de thuiszorg, die ‘live’ doorgaan, zullen dit thema behartigen.
De nieuwe verdiepende opleiding gaat over ‘Sterfstijlen’. Hierin worden de verschillende
sterfstijlen overlopen, hoe deze te herkennen en hoe hierop in te spelen.
Onze avondsymposia gaan over communicatie met patiënten en hun omgeving in
palliatieve zorg. Het tweede avondsymposium is specifiek gericht op communicatie met
personen met een beperking en de mensen rondom hen.
Hopelijk kriebelt ons aanbod en mogen we jullie binnenkort weer ontmoeten.
Het NPZL team
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Jaarprogramma 2020
NAJAAR 2020
3 september 2020

Opleiding palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen

p. 6-7

8 september 2020

Multidisciplinaire kernopleiding

p. 4-5

17 september 2020

Webinar: De stressrespons op een naderend einde: Angst

p. 17

8 oktober 2020

Verdiepende opleiding: ‘Aromatherapie’

p. 14

9 oktober 2020

Webinar: De stressrespons op een naderend einde: Angst

p. 17

13 oktober 2020

Pallitopics: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!

P. 18-19

20 oktober 2020

Verdiepende opleiding: ‘Sterfstijlen’

p. 10-11

22 oktober 2020

Kernopleiding voor kinesitherapeuten

p. 8-9

24 oktober 2020

Pallitopics: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!

P. 18-19

29 oktober 2020

Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen?

P. 15

10 november 2020

Pallitopics: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!

P. 18-19

14 november 2020

CRA-symposium: ‘Urineweginfecties & rouw tijdens/na corona’

p. 16

24 november 2020

Pallitopics: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!

P. 18-19

27 november 2020

Webinar: De stressrespons op een naderend einde: Angst

p. 17

15 december 2020

Verdiepende opleiding: Meerzijdige partijdigheid

p. 12-13

28 januari 2021

Symposium: Natuurlijk overlijden

p. 20

Vormingen op maat (VOM)

p. 21

Richtlijnen ivm COVID-19

p. 22

Safe the date 2021

p. 22
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Basisopleiding najaar
Multidisiciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg
INHOUD
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 diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.
Volgende thema’s komen aan bod:


Geschiedenis van palliatieve zorg



Regelingen en tegemoetkomingen



De palliatieve patiënt



Pijn & symptoomcontrole



Een contextuele benadering



Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg



Communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten



Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood



Medisch begeleid sterven: een begrippenkader



Spirituele Zorg



Rouwzorg



Complementaire Zorg



Zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema’s die voor iedere hulpverlener doorheen
een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit ‘kijken naar jezelf’ als een
absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan
wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten
en naasten.

www.npzl.be
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Opleiding najaar
Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg
(vervolg)
DOELGROEP
Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn:


Thuis



In een ziekenhuis



In een woonzorgcentrum



In een voorziening voor personen met een beperking



In een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis

ATTESTERING

INSCHRIJVEN

Aanwezigheidsattest

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

DATA

Max. 24 deelnemers per opleiding!

Dinsdag 8 september 2020

LOCATIE

Dinsdag 22 september 2020
Sint-Katharina zaal
Nicolaas Cleynaertslaan , 3500 Hasselt

Dinsdag 6 oktober 2020
Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 10 november 2020

PRIJS

Dinsdag 24 november 2020

€ 495,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en
koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Dinsdag 8 december 2020

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof

OPBOUW

INFORMATIE

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot
16u30

Els Noels - Heidi Jans
011 81 94 72
els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

www.npzl.be
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Opleiding najaar
Opleiding Palliatieve zorg
voor thuisverpleegkundigen—Volzet
INHOUD
VP+ organiseert samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg een 7-daagse opleiding rond
palliatieve zorg. De opleiding omvat 7 thema’s en dit op maat gemaakt voor thuisverpleegkundigen.
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.

Deze thema’s komen aan bod

Kennismaking, tegemoetkomingen en inleiding in de palliatieve zorg

Geschiedenis van de palliatieve zorg

Regelingen en tegemoetkomingen

De palliatieve patiënt

Pijn en symptoomcontrole

Communicatie in de palliatieve zorg

Begrippenkader: medisch begeleid sterven

Spirituele zorg

Extra dag: samenkomst met kinesitherapeuten die ook de opleiding gevolgd hebben van palliatieve zorg

www.npzl.be
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Opleiding najaar
Opleiding Palliatieve zorg
voor thuisverpleegkundigen—Volzet

INSCHRIJVEN + INFO

ATTESTERING
Aanwezigheidsattest

Inschrijvingen via VP+
Mail: opleidingen@vpplus.be

DATA

Max. 20 deelnemers per opleiding!

Donderdag 3 september 2020
Donderdag 10 september 2020
Donderdag 24 september 2020
Donderdag 15 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 19 november 2020
Donderdag 3 december 2020
13u30—17u00

LOCATIE
VP+
Roeselstraat 5-7, 3500 Hasselt
PRIJS
Facturatie via VP+

Extra dag: Donderdag 10 december 2020
17u30—20u30

€ 395,00 inclusief de syllabus en
koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Extra dag: samenkomst met kinesitherapeuten
die ook de opleiding van palliatieve zorg hebben
gevolgd

www.npzl.be
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Opleiding najaar
Kernopleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten
INHOUD
Als kinesitherapeut was je ongetwijfeld al betrokken bij de zorg voor een palliatieve patiënt.
Dat ook jij bijdraagt aan de zorg voor de levenskwaliteit van deze mensen staat buiten kijf.
Tegelijkertijd horen we kinesitherapeuten vragen:


Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt zodat ik mijn zorgbeleid hieraan
kan aanpassen?



Welke invloed heeft bepaalde medicatie op mijn behandelingen?



Welke kinesitherapeutische behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen
bijvoorbeeld bij respiratoire klachten?



Welke andere, niet medicamenteuze behandelingstechnieken, zijn helpend op vlak van
symptoomcontrole en comfortzorg?



Hoe ondersteun ik een patiënt in zijn proces om van een actief revaliderend
behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling te evolueren?



Wat antwoord ik als iemand zegt “Maar jij gaat me toch weer beter maken eh” .



Hoe kan ik, kijkend door een palliatieve bril, mijn eigen expertise inzetten en verbreden?

In deze ervaringsgerichte opleiding delen we praktische handvaten en inzichten die jou hierbij
kunnen helpen
THEMA’S


Inleiding palliatieve zorg. Werking van Pallion



Van revalidatiepatiënt naar palliatieve patiënt



PICT schaal: Identificatie tool van de palliatieve patiënt



Regelingen en tegemoetkomingen in palliatieve zorg



Pijntherapie en gebruik van pijnschalen



Symptoomcontrole en comfortzorg: de rol van de kinesitherapeut



Tekens van naderend overlijden; de laatste 72 uur



Begrippenkader Medisch Begeleid Sterven



Ethische reflecties en grondhoudingen in palliatieve zorg



Hoe zal ik het zeggen? Communicatie in palliatieve zorg



Integratie van de thema’s a.d.h.v. casusbespreking i.s.m. thuisverpleegkundigen

www.npzl.be
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Opleiding najaar
Kernopleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten
DOCENTEN & BEGELEIDERS


Emily Van Hout & Axana Walterus, klinisch psychologen, netwerkmedewerkers, NPZL



Mevr. Karen Lambrechts, kinesistherapeute, Huize Perrekes



Mevr. Gerdy Christiaans, kinesitherapeute, Therapeutisch Centrum Haket



Dr. Jan Stulens, huisarts, MBE arts, Pallion



Mevr. Katrien Ruytjens, vormingsmedewerker ethiek



Mart Knaepen, klinisch psychologe, Pallion



Liesbet Muermans, verpleegkundige, netwerkmedewerker, NPZL



Kim Trippas, klinisch psychologe, netwerkmedewerker, NPZL



Els Noels, sociaal verpleegkundige, netwerkmedewerker, NPZL

INSCHRIJVEN

ATTESTERING
Aanwezigheidsattest
Accreditering aangevraagd voor x-aantal punten

Inschrijvingen via www.npzl.be/nl/vorming
Max. 24 deelnemers per opleiding!

DATA

LOCATIE

Donderdag 22 oktober 2020

VP+
Roeselstraat 5-7, 3511 Hasselt

Dinsdag 10 november 2020
Donderdag 26 november 2020

PRIJS

Donderdag 10 december 2020

€ 360 inclusief de maaltijd, syllabus en koffie/
thee/water tijdens de pauzes

OPBOUW

INFORMATIE

4 lesdagen van 13u00 tot 20u30

Els Noels en Liesbet Muermans
els.noels@npzl.be
liesbet.muermans@npzl.be
011/81 84 72

www.npzl.be
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Verdieping najaar
Sterfstijlen
INHOUD
In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende
sterfstijlen. De Stichting STEM (*) formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen.
Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld
eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood terwijl de andere graag de touwtjes in handen
neemt vanuit een behoefte naar controle.
Sommige mensen gaan proactief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben,
anderen verlaten zich op mensen die hen omringen.
De ene communiceert hierover recht toe—recht aan, de andere eerder ontwijkend of niet.
Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met
de persoon voor je.
Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder
invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg
aansluit of verschilt van de jouwe.
In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om ècht
contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft.
Want palliatieve zorg is zorg op maat.
(*) http://www.stichtingstem.info

www.npzl.be
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Verdieping najaar
Sterfstijlen
(vervolg)
DOELSTELLING
Inzicht verwerven in de verschillen die er zijn tussen visies op doodgaan en het effect op
communicatie
Inzicht verwerven in je eigen kijk op doodgaan en het effect daarvan op je eigen communicatiestijl
Vaardigheden verwerven om de dialoog over het levenseinde af te stemmen op de stervens– en
communicatiestijl van de patiënt
DOELGROEP
Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in
diverse werksettings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening
voor mensen met een beperking, ……
BEGELEIDERS
Magda Van de Broek, klinisch psychologe, PST Jessaziekenhuis, Hasselt
Inge Knaepen, klinisch psychologe, PST Jessaziekenhuis, Hasselt

DATUM

INSCHRIJVEN

Dinsdag 20 oktober 2020

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

Dinsdag 17 november 2020

Max. 20 deelnemers

Dinsdag 1 december 2020
Telkens van 9u00 tot 12u30

PRIJS
135€ inclusief syllabus

LOCATIE
Provinciehuis—Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt INFORMATIE
Els Noels en Liesbet Muermans—011 81 94 72
A-Blok—Kelderverdieping
els.noels@npzl.be of
aanmelden aan onthaal
liesbet.muermans@npzl.be
ATTESTERING
Aanwezigheidsattest

www.npzl.be
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Verdieping najaar
Meerzijdige Partijdigheid
INHOUD

In de vorige module rond parentificatie gingen we dieper in op de onderliggende verhoudingen
die kunnen ontstaan in een gezin. Als we deze structuren kunnen herkennen is het ook belangrijk
om te weten hoe we daar dan mee om kunnen gaan bij een gezin waarin een lijdensdruk ervaren
wordt.
Wat zijn de uitdagingen?
Gezinsleden gaan een andere rol opnemen, onuitgesproken irritaties kunnen weer omhoog komen waardoor spanning voelbaar wordt, misschien gaan partners elkaar sparen waardoor er heel
wat onuitgesproken blijft,… Ook zijn er veel meer gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarin de loyaliteiten anders liggen, en nog veel meer uitgesproken voelbaar zijn in een
palliatieve situatie.
Hoe gaan we hier als hulpverlener mee om?
Vaak merken we dat het moeilijk is om neutraal te blijven. In deze verdiepende opleiding leren we
hoe we meerzijdig partijdig kunnen zijn.
Meerzijdig wat?
Meerzijdige partijdigheid betekent niet dat je neutraal bent! Het betekent wel dat je je om de
beurt opstelt achter de verschillende partijen binnen een systeem. Zo is men wisselend partijdig
met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog in leven, aanwezig of afwezig of
zelfs nog geboren moeten worden.
Als hulpverlener word je geacht de menselijkheid van iedere, al dan niet in de spreekkamer aanwezige, deelnemer in de context van de cliënt te ontdekken. Het is heel belangrijk dat je als hulpverlener met iedereen probeert mee te voelen en dat je iedere betrokkene uit de context krediet
geeft.

www.npzl.be
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Verdieping najaar
Meerzijdige Partijdigheid
(vervolg)
DOELSTELLING
In communicatie leren om iedereen evenveel aandacht te geven. Voor iedereen evenveel partijdigheid hebben zodat mensen zich allemaal gehoord voelen
DOELGROEP
Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers, … met werkervaring in palliatieve zorg
BEGELEIDERS
Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut in haar praktijk ‘ik en gij’

DATUM

Max. 16 Deelnemers

Dinsdag 15 december
9u00 tot 16u30

PRIJS
€95,00, incl. lunch, de syllabus en
koffie/thee/water tijdens de pauze
Opleidingscheques worden niet aanvaard

LOCATIE
Sint-Katharina zaal
Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt
ATTESTERING
Aanwezigheidsattest
Accreditering aangevraagd

INFORMATIE
els.noels@npzl.be of
liesbet.muermans@npzl.be
011 81 94 72

INSCHRIJVEN
Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

www.npzl.be
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Verdieping najaar
Aromatherapie in palliatieve zorg
INHOUD
Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het
welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in
de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren. De geuren kalmeren,
ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel,
sociaal en spiritueel vlak.
In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden.
Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg.
SPREKER
Ellen Hageman. Zij is verpleegkundige in zowel het Palliatief Support Team als de Palliatieve Eenheid
van het Universitair Ziekenhuis Leuven.

DOELGROEP
Hulpverleners & vrijwilligers die werkzaam zijn in palliatieve zorg en zich in dit thema willen
verdiepen. Alle disciplines uit diverse werksettings zijn welkom.

DATUM

INSCHRIJVEN

Donderdag 8 oktober 2020
Van 09u00 tot 12u30.

Online inschrijven via
http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE

PRIJS

Sint-Katharina zaal
Nicolaas Cleynaertslaan , 3500 Hasselt

€45,00

ATTESTERING
Aanwezigheidsattest

Els Noels— 011 81 94 72

INFORMATIE

els.noels@npzl.be

www.npzl.be
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Avondsymposium
Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen?
Over communicatie met patiënten en hun omgeving in palliatieve zorg
INHOUD
Hoe lang je ook al in het palliatieve werkveld staat, het omgaan met de soms heftige emoties van
patiënt en familie, maar ook met die van jezelf, wordt er niet gemakkelijker op.
Wat gaat er door je heen wanneer iemand je vlakaf vraagt of hij gaat sterven? Hoe ga je om met
druk van de patiënt of de familie? Vaak weet je niet hoe te reageren op bepaalde uitspraken, of wil
je de mensen troosten maar weet je niet hoe.
Tijdens dit interactieve avondsymposium wordt ingegaan op de zaken waar jij tegenaan loopt als
hulpverlener in een palliatieve setting. Je krijgt de kans om zelf casussen of vragen aan te brengen
die gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op deze manier worden er concrete handvaten
aangereikt om je hierin recht te houden.
SPREKER
Inge Knaepen is klinisch psychologe met expertise in de palliatieve zorg. Zij is verbonden aan het
Palliatief Support Team van het Jessa ziekenhuis te Hasselt.

DATUM

INSCHRIJVEN

Donderdag 29 oktober 2020

Online inschrijven

van 20u00 tot 22u00

http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE

PRIJS

Sint-Katharina zaal
Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt

€ 25.00
INFORMATIE

ATTESTERING

Axana Walterus - 011 81 94 72
axana.walterus@npzl.be

Aanwezigheidsattest
Accreditering voor artsen en kinesisten wordt
aangevraagd

www.npzl.be
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Symposium
CRA-symposium
Urineweginfecties & rouw in/na tijden van corona

INHOUD
Tijdens ons jaarlijks CRA-symposium zullen we het ditmaal hebben over urineweginfecties .
Daarnaast kunnen we niet om de coronacrisis en de impact ervan heen. We bespreken de
rouwverwerking in en/of tijdens de coronacrisis en dit zowel bij jezelf, het team als de families.
Hierbij staan we ook stil wat de rol van de CRA kan zijn.
SPREKERS
Worden weldra bekend gemaakt; houd dus zeker onze website http://www.npzl.be/nl/vorming in
de gaten!

DOELGROEP
CRA’s, geriaters en artsen met bijzondere interesse in de ouderenzorg

DATUM

INSCHRIJVEN

Zaterdag 14 november 2020

Online inschrijven , binnenkort via

9u00-12u30

http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE

PRIJS

Hotel Stiemerheide,

Nog te bepalen

Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk

INFORMATIE

ATTESTERING

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Aanwezigheidsattest
Accreditering wordt aangevraagd

www.npzl.be
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Webinar
De stressrespons op een naderend einde: Angst
INHOUD
Het laatste stuk van ons leven gaat vaak hand in hand met de machteloosheid die ervaren wordt. De
terugblik op je leven, de oordelen die daarover bestaan en het verdriet over de toekomst waar je
straks geen deel meer van bent. Het verbaast dus ook niemand dat veel van deze aspecten angst met
zich kunnen meebrengen.
In deze webinar zullen we de kennis van de polyvagaal theorie toepassen op de laatste levensfase.
Deze theorie beschrijft 3 evolutionaire delen van het autonome zenuwstelsel die de respons op acute
stress regelen. Op deze manier kunnen we ook het naderend einde beter begrijpen, beter inschatten
waarom patiënten op bepaalde manieren reageren én ook hoe wij daarop kunnen inspelen.
SPREKER
Kim Trippas, psycholoog en ACT-therapeut
DOELSTELLING
Het doel van deze webinar is om jou als hulpverlener concrete tools mee te geven in het (her)kennen
van angst(en) in verschillende stadia van het ziekteproces van een patiënt, beter begrijpen hoe deze
angst invloed heeft op het functioneren van de patiënt (lichamelijk, cognitief en psychologisch), en
hoe ermee om te gaan als hulpverlener.
DOELGROEP
Verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel
consulenten, vrijwilligers en andere hulpverleners binnen de palliatieve zorg
KEUZE UIT DRIE DATA

INSCHRIJVEN

Donderdag 17 september 2020
Vrijdag 9 oktober 2020
Vrijdag 27 november 2020

Online inschrijven
http://www.npzl.be/nl/vorming
PRIJS

Telkens van 14u00 tot 16u00

€ 25,00

LOCATIE

INFORMATIE

Via webinar

Kim Trippas - 011 81 94 72
kim.trippas@npzl.be

ATTESTERING
U ontvangt een mail ter bevestiging van uw
aanwezigheid

www.npzl.be
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Pallitopics
Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!
INHOUD
Vaak voelen we ons als hulpverlener en als mens machteloos staan tegen de eindigheid van het
leven. Niemand kan ons vertellen hoe dat laatste stukje van het leven zal zijn en daarom zijn we vaak
ook angstig om dat laatste stukje tegemoet te gaan.
Sommige patiënten laten dit duidelijk zien en bij anderen zit het meer verborgen.
Wat kan jij als verpleegkundige/zorgkundige betekenen voor die patiënten?
Hoe breng je zo een gesprek op gang en is het jouw taak om dit op gang te brengen?
Uiteraard kan jij een zeer grote rol spelen in de psychologische zorg voor jou patiënten.
Welke gedrag herken je bij palliatieve patiënten?
Kan je dit in verband brengen met angst?
Moet je mensen forceren om hierover te praten?
Hoe kan je op andere manieren voor angstige mensen zorgen?
Deze— en andere vragen komen aan bod op deze editie van pallitopics. Op interactieve wijze komt
het basiskader van psychologische zorg m.b.t. (doods)angst in de palliatieve zorg aan bod.

www.npzl.be
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Pallitopics
Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?!
Deze Pallitopics kan je bijwonen op vier verschillende data op vier verschillende locaties.
Zie hieronder voor meer info over data en locatie

HOESELT

INSCHRIJVEN

Dinsdag 13 oktober 2020

Online inschrijven

13u30-15u30

http://www.npzl.be/nl/vorming

GC Ter Kommen
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

PRIJS

LUMMEN

INFORMATIE

Dinsdag 27 oktober 2020

Kim Trippas - 011 81 94 72
kim.trippas@npzl.be

€ 10,00

13u30-15u30
GCOC Oosterhof
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
MAASMECHELEN
Dinsdag 10 november 2020
13u30-15u30
CC Maasmechelen
Koninginnenlaan 42, 3630 Maasmechelen
PELT
Dinsdag 24 november 2020
13u30-15u30
WZC Immaculata
Dorpstraat 58, 3900 Pelt

www.npzl.be
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Symposium voorjaar 2021
Het “gewone” sterven — Nog doodgewoon?
INHOUD
De meeste mensen in België sterven in het
ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun
laatste levensmaanden nog te vaak in het
ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie
bestaat uit palliatieve patiënten!
Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven
wel het normale verloop blijft, ondanks de
belangstelling voor euthanasie en palliatieve
sedatie. Als we grote kans hebben op een
“gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood
om in een ziekenhuis te zijn?

Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de
tendens in België? Hoe kunnen we als
zorgverleners communiceren met elkaar opdat
patiënt en familie in vertrouwen naar deze laatste
fase kunnen. Welke taboes heersen er rond een
gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer
rond een sterfbed beter vatten? Maar bovenal,
zouden we misschien deze laatste rit ook kunnen
zien als een rijk en troostrijk gegeven?
DOELGROEP

(Hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen,
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het
psychologen, artsen, sociaal assistenten,
“gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat vrijwilligers, kinesisten, pastorale medewerkers,…
sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden
en alle andere geïnteresseerden.
én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of
familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Je kan je
REEDS BEVESTIGDE SPREKERS
de vraag stellen of dat mogelijk moét zijn?
Mevr. Lieve Blancquaert
Deze studiedag gaat namelijk over het weer
vertrouwd raken met het “gewoon”
stervensproces. We stellen ons de volgende
vragen:

Dhr. Arno Maetens
Dr. Johan Menten
Dhr. Alexander Verstaen

DATUM

INSCHRIJVEN

Donderdag 28 januari 2021

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

van 09u00 tot 16u30

PRIJS

LOCATIE
Provinciehuis, Boudewijnzaal

€ 95 inclusief broodjesmaaltijd

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

INFORMATIE
Kim Trippas - 011 81 94 72

ATTESTERING
Aanwezigheidsattest
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

kim.trippas@npzl.be

www.npzl.be
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Vorming op maat
VOM
ALGEMENE INFO
Wie kan deze vorming aanvragen?
Elke instelling of organisatie die in wilt zetten op palliatieve zorg.
Wanneer kan men een vorming op maat aanvragen
De vorming kan op elk moment aangevraagd worden door een mailtje te sturen naar
axana.walterus@npzl.be
U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd dat u ingevuld mag terugbezorgen.
Daarna volgt een telefonische intake waarin de noden en verwachtingen betreffende de vorming
overlopen worden.
Wat houdt vorming op maat in?
De netwerkcoördinator gaat voor u aan de slag. Zij zoekt een spreker binnen onze netwerken die
expert is in het betreffende onderwerp.
De expert komt ter plaatse en geeft een vorming die volledig zal aansluiten op de vragen en de
noden van de organisatie.
Welke thema’s kunnen aan bod komen tijdens zo een vorming op maat?
Een voorbeeld van enkele thema’s die wij kunnen bieden:
 Wat is palliatieve zorg: een inleiding
 Pijn- en symptoomcontrole
 Communicatie in palliatieve zorg
 Spirituele zorg
 Vocht en voeding
 Rouwbegeleiding
…

Bij verdere vragen over de organisatie van vorming op maat of andere mogelijke thema’s,
kan u steeds vrijblijvend contact opnemen via e-mail of via ons algemene telefoonnummer.

www.npzl.be
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Varia
Richtlijnen i.v.m Corona


Houd onze website www.npzl.be in de gaten voor de meest recente updates over
onze opleidingen.



Aanpassingen aan de opleidingen zijn mogelijk! Wij houden steeds rekening met de
richtlijnen van de overheid. We proberen jullie steeds ruim op voorhand hierover te
informeren via mailing of via onze website.



De veilige afstand van 1,5m die nu van toepassing is, kan gegarandeerd worden voor
het maximum aantal toegelaten deelnemers.



Gelieve uw eigen mondmasker mee te brengen naar onze vormingen. Indien u dit
niet heeft kan u er bij ons aankopen (maximum één per persoon).



Wij voorzien alcoholgel voor ontsmetting van uw handen.



Vertoont u symptomen op de dag van de opleiding gelieve ons te verwittigen en
thuis te blijven.

Save the date 2021.
Kernopleiding
12 en 26 januari, 9 en 23 februari , 9 en 30 maart, 20 april 2021
Vrijwilligersopleiding
8, 22 februari, 1, 8, 15, 22, 29 maart 2021
Symposium : Het ‘gewone’ sterven — Nog doodgewoon?
28 januari 2021
Personen met een beperking: ‘Maurice is palliatief … en hoe bespreek ik dit met hem?’
1 april 2021

www.npzl.be
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Vlaams Congres 2021
Vlaams Congres
Communicatie in palliatieve zorg… onder hoge druk
Omwille van COVID-19 hebben we in samenspraak met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
besloten om het Vlaams Congres een jaartje te verschuiven naar 7 oktober 2021 in het Cultureel
Centrum van Hasselt.

Tijdens dit 17de Vlaams Congres zal dieper worden ingegaan op communicatie tussen verschillende
partijen in palliatieve zorg, en hoe dit beïnvloed kan worden onder hoge druk.
De uitnodiging en het programma volgen in het voorjaar, dus houdt zeker onze website en de
nieuwsbrief in het oog!

www.npzl.be
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NPZL vzw
Universiteitslaan 1 — 3500 Hasselt
tel 011 / 81 94 72
info@npzl.be

www.npzl.be

facebook.com/netwerkpalliatievezorglimburg
KBO 0459 598 470
RPR Antwerpen—Afdeling Hasselt—Nederlandstalig

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

25

