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BASISOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG 
VOOR VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN 

 

 

 

 

Palliatieve zorg is een recht voor 
elke palliatieve patiënt en een taak 
van elke hulp- en zorgverlener. 

Binnen deze opleiding gaan we na hoe verzorgenden en zorgkundigen goede palliatieve zorg kunnen aanbieden. 
Het accent ligt op het leren observeren, communiceren en rapporteren; maar evenzeer rond wat verzorgenden 
en zorgkundigen in de dagelijkse zorg naar hun palliatieve zorgontvanger kunnen aanbieden. 

Vanuit ieders deskundigheid bena-
deren we palliatieve zorg vanuit 
haar vier dimensies: fysische, emo-
tionele, sociale en spirituele zorg. 

Het aanbieden van goede palliatieve zorg gebeurt steeds in overleg met de zorgontvanger en diens familie en 
wordt gekenmerkt door een intense samenwerking met alle betrokken partijen. Ook de hulpverleners hoeven er 
niet alleen voor te staan. Samen dragen we de palliatieve visie uit en bekijken we ook de plaats van de 
verzorgende in het palliatief zorggebeuren. 

DOELGROEP 

verzorgenden en zorgkundigen uit 
de thuiszorg, uit woonzorgcentra 
en uit ziekenhuizen 

AANTAL DEELNEMERS 

max. 20 deelnemers 

DEELNAMEPRIJS 

€ 400 

LOCATIE 

HBO Verpleegkunde Ic Dien vzw 
Westlaan 99 - 8800 Roeselare 

PARKEERGELEGENHEID 

op de parking van de school 

OPLEIDINGSVERLOF 

mogelijk na aanvraag 

INSCHRIJVEN 

vóór 1 januari 2020 
e-mail: info@icdien.be 

 

MEER INFO ? 

e-mail: info@icdien.be 
tel. 051 20 73 54 

EVALUATIE 

Evaluatie van de cursus aan de hand van het 
uitschrijven van een persoonlijke taak. Deze 
taak heeft als doel de opgedane kennis toe 
te passen in de praktijk. Zo voldoende wordt 
er een getuigschrift behaald. 

PROCLAMATIE 

dinsdag 19 mei 2020 om 19 u. 

mailto:info@icdien.be
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Programma 2020 
 
DAG 1 dinsdag 11 februari 2020 DAG 4 dinsdag 10 maart 2020 

9 u. - 12 u. Organisatie, historiek en basisprincipes van 
palliatieve zorg 
holistische mensvisie - palliatief zorgcontinuüm 

Ann Demeulenaere, deskundige palliatieve zorg De Mantel vzw 
 

9 u. - 12 u. Verlies en rouw 
wat is rouw ? - rouwcultuur - rouwproces - kwetsbare groepen -  
rouwzorg: hoe hulp bieden 

Griet Gobyn, psychologe Heidehuis en PZE 
 

13 u. - 16.30 u. Spirituele en existentiële zorg 
wat is het ? - hoe ga je er mee om ? - opmaken van een 
levensbalans en omgaan met existentiële vragen 

Carina Debruyne, docent Ic Dien 
 

13 u. - 16.30 u. Comfortzorg  
Ann Demeulenaere, deskundige palliatieve zorg De Mantel vzw 
 

    

DAG 2 dinsdag 18 februari 2020 DAG 5 dinsdag 17 maart 2020 

9 u. - 12 u. Communicatie 
verbale/non-verbale communicatie - actief luisteren - 
basishoudingen REE LSD 

Veerle Vandaele, docent Ic Dien 
 

9 u. - 12 u. Familie en communicatie 
communicatie met de familie - meerzijdige partijdigheid - familieladder - 
verbindend communiceren - balans van geven en nemen 

Ilke Corneillie, zelfstandig psychologe 

13 u. - 16.30 u. Zorg dragen voor jezelf 
Filip Lesy, pastoraal werker op rust St.-Jozefskliniek Izegem 
 

13 u. - 16.30 u. Emotionele reacties op levensbedreigende situaties 
angst - agressie - ontkenning - verdriet - onbegrip - valkuilen 

Marie-Jeanne Delaey, deskundige palliatieve zorg, vrijwilliger PZE Het Anker 

  
 

  

DAG 3 dinsdag 3 maart 2020 DAG 6 dinsdag 24 maart 2020 

9 u. - 12 u. Communicatie 
het spreken - aanwezig zijn in waarheid - patiëntenrechten 

Carina Debruyne, docent Ic Dien 
 

9 u. - 12 u. Medisch begrippenkader bij het levenseinde 
Ann Herman, dienstverantwoordelijke sociale dienst St.-Jozefskliniek Izegem 

 

13 u. - 16.30 u. Pijn- en symptoomcontrole 
totale pijn - pijnassessment - pijnpiramide - complementaire zorg 

Veerle Vandaele, docent Ic Dien 
 

13 u. - 16.30 u. Aanraken en nabijheid 
Nadine Descamps, deskundige palliatieve zorg vzw Westhoek-Oostende 
 

 


