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OPLEIDINGEN 

Basiscursus Palliatieve zorg 2021 

 

Deze basiscursus richt zich tot hulp- en zorgverleners die zich 
wensen te verdiepen in de palliatieve zorg, met name  
afgestudeerde verpleegkundigen, zowel bachelors als  
gediplomeerde verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, 
ergotherapeuten, diëtisten, kinesisten, kwaliteitscoördinatoren, 
verantwoordelijken van palliatieve supportteams e.a. 
 
 
Organisatie: De Mantel i.s.m. VIVES, campus Roeselare 
 

Praktisch:  
 
De basiscursus wordt 2x/jaar georganiseerd.  
Data voor het najaar moeten nog bepaald worden. 
 
Deze gaat door op 6 dinsdagen, telkens van 9.00u tot 16.30u. 
Maximum 20 deelnemers. 

 

Locatie: 

VIVES Campus Roeselare 

Wilgenstraat 32 
8800 Roeselare 
 
 
Deelnameprijs: 600 euro 

 
Voor meer info over de precieze data en inschrijving, kunt u  
opbellen naar VIVES op 051/23.23.30. 

Zodra de data voor het najaar zijn bepaald zullen deze op volgende  
website te consulteren zijn : 
https://www.viveshealthcareschool.be/nl/opleidingen/1214/permanente-
vormingen 



Basisopleiding Palliatieve zorg  

voor verzorgenden en vrijwilligers 

Deze basiscursus richt zich tot verzorgenden, zorgkundigen uit de 
thuiszorg, WZC en ziekenhuizen en (kandidaat) vrijwilligers. 
 
Organisatie: De Mantel i.s.m. IC DIEN, Roeselare 
 
Praktisch:  
 
De basiscursus gaat door op 6 dinsdagen. Telkens van 9.00u tot 16.30u. 
Start op 21 september 2021. Maximum 20 deelnemers. 
 

Locatie: 

HBO Verpleegkunde IC Dien vzw 

Westlaan 99 
8800 Roeselare 
 
 
Deelnameprijs: 400 euro. Inschrijven voor 1 juli 2021. 

 
Voor meer info over de precieze data en inschrijving, kunt u  
opbellen naar IC Dien 051/20.73.54 of mailen naar info@icdien.be  
 
Meer info : https://www.icdien.be/bijscholen/ 

 

 
 

Postgraduaat referent in de  

palliatieve zorg 

 
Organisatie: i.s.m. VIVES Roeselare en de 4 netwerken palliatieve zorg 
West-Vlaanderen 
 

Praktisch: Start in het najaar 2021. 

 

Deelnameprijs: 1750 euro 

 
Meer info : https://www.vives.be/nl/opleidingen/gezondheidszorg 



Vormings-

aanbod  

2021 - 

 

INTERVISIES 

 Vaste intervisiegroep  

(setting overschrijdend) 

Deze groep bestaat uit maximum 9 vaste groepsleden (ref. VPK 
van WZC-ZH-PZE-TZ) die 4x/jaar samenkomen om te leren en te 
reflecteren op eigen functioneren op vlak van palliatieve zorg. Zij 
brengen leersituaties/ervaringen in die vanuit hun functie als  
referente persoon palliatieve zorg nog een uitdaging vormen en die 
ze binnen een (vaste) veilige groep met elkaar willen delen. Dit 
proces van delen, zich beluisterd voelen, bevraagd weten betekent 
niet alleen een meerwaarde op vlak van professionele en persoon-
lijke groei, maar behelst eveneens een stuk ‘zorg voor de  
verzorgende’.  
 
Organisatie: De Mantel vzw  
 

Praktisch:  
 
De bijeenkomsten gaan door op volgende data : 

 Dinsdag 20/04/2021 

 Dinsdag 15/06/2021 

 Dinsdag 28/09/2021 

 Dinsdag 21/12/2021 

Telkens van 9u00 tot 11u30. 
 
OPGELET: Inschrijven niet meer mogelijk (VOLZET). 
Bij interesse, aarzel niet om ons te contacteren. Bij voldoende interesse 
kunnen we een 2e groep opstarten. 

Locatie: wordt nog meegedeeld. 

 
Deelnameprijs: 50 euro/per intervisie.  

Voor 2021 wordt een individuele factuur opgemaakt om de verloren  
intervisie van 2020 te compenseren. 

 
Voor meer info en inschrijving, graag telefonisch via 051/24.83.85 
of mail naar vorming@demantel.net. 



Intervisiegroep  

vroegtijdige zorgplanning 

Deze groep bestaat uit maximum 9 vaste groepsleden die reeds de 
opleiding vroegtijdige zorgplanning volgden (uit WZC-Zh-PZE-
TZ) die 2x/jaar samenkomen om te leren en te reflecteren op eigen 
functioneren op vlak van communicatie vroegtijdige zorgplanning. 
Zij brengen leersituaties/ervaringen in die vanuit hun functie nog 
een uitdaging vormen en die ze binnen een (vaste) veilige groep 
met elkaar willen delen. Dit proces van delen, zich beluisterd  
oelen, bevraagd weten betekent niet alleen een meerwaarde op 
vlak van professionele en persoonlijke groei, maar behelst  
eveneens een stuk ‘zorg voor de verzorgende’.  
 
Organisatie: De Mantel vzw  
 
 
Praktisch:  
 
EERSTE GROEP (NOG 2 PLAATSEN VRIJ) :  
De bijeenkomsten gaan door op dinsdagen 23 februari 2021 en dinsdag 21 
september 2021. Telkens van 9.00u tot 12.00u. 

Begeleiding : De Mantel vzw 
(Betty Dewinter, VPK en Daisy Dequidt, psychologe)  
 
TWEEDE GROEP (NOG 1 PLAATS VRIJ) : 
De bijeenkomsten gaan door op dinsdagen 16 maart 2021 en 12 oktober 
2021. Telkens van 13.30u tot 16.30u. 

Begeleiding : De Mantel vzw 
(Ann Demeulenaere, VPK en Daisy Dequidt, psychologe)  
 

Locatie: wordt nog meegedeeld 
 
Deelnameprijs: 120 euro/per deelnemer. 
Voor wie betaalde in 2020, zijn deze intervisies in 2021 gratis (compensatie). 

 
Voor meer info en inschrijving, graag telefonisch via 051/24.83.85 
of mail naar vorming@demantel.net. 


