
Palliatieve Zorg
Basismodule

Contact
Kim Vlieghe
+ 32 (0)14 74 01 53
kim.vlieghe@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

 fb.com/wearelier
 thomasmore.be/lier

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/pg-pz-basis

 Lier

DATA 
5 LESDAGEN TELKENS VAN 9.00 -16.30 U.

06/10/2020 | 20/10/2020 | 27/10/2020

17/11/2020 | 24/11/2020

DOELGROEP

Verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden 
werkzaam in ziekenhuizen,verzorgingsinstellingen en de 
thuiszorg

LESGEVERS
Ervaren docenten uit het werkveld

BIJDRAGE
350 euro (syllabus inbegrepen)

VOORKENNIS
Geen specifieke voorkennis vereist.

INSCHRIJVING
De basismodule is een onderdeel van het postgraduaat 
Palliatieve Zorg. Je kunt het apart volgen. Cursisten die 
het postgraduaat integraal wensen te volgen, dienen 
zich in te schrijven via thomasmore.be/inschrijven
Cursisten die enkel deze basismodule volgen, via
thomasmore.be/morecare/chronische-zorg/palliatie-
ve-zorgen-basismodule

ANNULERING
Annulering is mogelijk uiterlijk tot twee weken vóór 
aanvangsdatum. Nadien blijft de deelnameprijs inte-
graal verschuldigd. Vervanging van een deelnemer is 
mogelijk mits verwittiging.

Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde 
vorm van zorgverlening aan patiënten in de 
laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg 
staan voor een goede pijnbestrijding en 
symptoomcontrole, psychosociale, emotionele 
en spirituele begeleiding van patiënt en familie 
en ondersteuning bieden bij het rouwproces van 
de nabestaanden. 
In samenwerking met: Netwerk Palliatieve 
Zorg Noorderkempen & Palliatieve Netwerk 
Mechelen. 

THEMA’S

De opleiding is praktijk- en toepassingsgericht door interactie 
met experten en casuïstiek. Er worden tools aangereikt om 
goede palliatieve basis-zorgen te kunnen uitvoeren.

• Inleiding in het zorgconcept palliatieve zorg
• Regelgeving in de palliatieve zorg
• Training in communicatie en sociale vaardigheden
• Pijn- en symptoomcontrole: medische aspecten en verpleeg-

kundige aspecten
• Vocht en voedingstoestand in de terminale fase
• Omgaan met verlies: professioneel/persoonlijk
• Belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking
• Zorg met aandacht voor de spirituele nood
• Werken in een multi- en interdisciplinair teamverband
• Comfortzorg: meer dan gewoon maar zorgverlening
• Cultuursensitieve zorg
• Casuïstiek
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