
Vorming op maat 
 
Wens je een vorming op maat te geven voor je medewerkers? Wil je 
een voordracht laten verzorgen voor familie, vrijwilligers, enz. …? 
Neem dan vrijblijvend contact op met vorming@demantel.net  
 
Enkele voorbeelden van thema’s die we kunnen aanbieden: 
• Pijn– en symptoomcontrole 
• Werken met de spuitaandrijver 
• Vroegtijdige zorgplanning 
• Pallium Pursuit 
• Enz. … 
 
Richtprijzen: 
• Vorming: € 80 per uur + kilometervergoeding 
• Voordracht: € 70 per uur + kilometervergoeding 
(Prijssetting gebeurt telkens in overleg) 
 
Voor artsen of LOK werkingen zijn er specifieke formules mogelijk. 
Enkele voorbeelden:  
• Van spuitaandrijver tot palliatieve sedatie 
• Pallialine Pursuit, enz. … 
 
Richtprijzen:  
• € 175 per uur  
(begeleiding door equipe-arts en palliatief deskundige) 

Algemene contactgegevens: 
 

Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw 
Handelsstraat 1 
8800 Roeselare 
051/24 83 85 

 
info@demantel.net 

vorming@demantel.net 
 

www.demantel.net 

 

Vormingsaanbod 

 De Mantel 2019 

— 

Aanbod voor 

verpleegkundigen, 
zorgkundigen, artsen 

en paramedici 



Basiscursus Palliatieve zorg  voor verpleegkundigen  
(i.s.m. VIVES Roeselare) 
 
Locatie: VIVES Roeselare, Wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 12u /13u tot 16u30 
 
Data: startmomenten in januari en september (zie  website Vives) 
 
Omschrijving:  
De 6 daagse basiscursus richt zich tot hulp– en zorgverleners die zich 
wensen te verdiepen in de palliatieve zorg  met name afgestudeerde 
verpleegkundigen, zowel bachelor als gegradueerd verpleegkundigen 
en andere paramedische functies. 
 
Inschrijven via www.vives.be/nl/opleidingen/gezondheidszorg/
palliatieve-zorg 
 

Basiscursus Palliatieve zorg  voor zorgkundigen 
(i.s.m. HBO5 verpleegkunde Ic Dien) - VOLZET 
 
Locatie: HBO  Ic Dien, Westlaan 99,  Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 12u /13u tot 16u30 
 
Data:  19, 26 februari  - 12,19 en 26 maart - 2 april 2019 
 
Omschrivjing:  
De 6 daagse basiscursus richt zich tot verzorgenden en zorgkundigen 
die zich wensen te verdiepen in de palliatieve zorg . 
 
Inschrijven via www.icdien.be of via info@icdien.be 
 
 
 

Opleiding vroegtijdige zorgplanning (VZP) 2019—VOLZET 
 
Locatie: VIVES Roeselare, Wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 09u tot 12u/13u tot 16u30 
 
Data:   
• 1/03, 14/03, 21/03, 29/03, 05/04/2019 
• Terugkomdag op 10 of 17 september 2019 
 
Omschrijving:  
Deze 5 daagse opleiding met een 1/2 terugkomdag richt zich tot     
verpleegkundigen en paramedici tewerkgesteld in diverse     
zorgsettingen. De doelstelling is de deelnemers inzichten te laten    
verwerven in alles wat VZP omvat bv. wetgeving, gespreksvoering, 
praktische toepassing, vaardigheden, enz. ... 
 
Deelnameprijs: €400 per deelnemer 
 
Inschrijven is verplicht voor 16 februari 2019 via  
vorming@demantel.net of tel. 051/24 83 85 (VOLZET) 

Postgraduaat referentiepersoon palliatieve zorg 
(i.s.m. VIVES Roeselare) 
 
Locatie: VIVES Roeselare, Wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Data: startmoment oktober 2019 
 
Omschrijving: 
De opleiding sluit aan bij de basiscursus palliatieve zorg en is een    
verdere verdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast 
het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral                      
ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het       
bewogen omgaan met palliatieve patiënten  en hun families. 
 
Inschrijven via www.vives.be/nl/opleidingen/gezondheidszorg/
postgraduaat-palliatieve-zorg 


