VERVOLMAKINGSMODULE
PALLIATIEVE ZORG
De vervolmakingsmodule
is bedoeld voor cursisten die reeds
een basismodule palliatieve zorg
gevolgd hebben.

Communicatie
Een palliatieve situatie gaat vaak
gepaard met ambivalente gevoelens
van de patiënt en de familieleden. Hoe
ga ik hiermee om als hulpverlener en
hoe kan ik hiermee rekening houden
in de communicatie. Hoe ga ik om met
conflicten tussen familieleden en de
patiënt? Wat met omgaan in waarheid?
Hoe communiceren in crisissituaties?

Vroegtijdige zorgplanning
Wanneer beslissingen rond zorgplan
ning en levenseinde zich aandienen,
is het wenselijk dat de patiënt centraal
staat in deze besluitvorming. Afhankelijk
van het ziektebeeld is dit geen evidente
opgave. Op het moment dat besluitvor
ming nodig is, is de communicatie met
de patiënt zelf vaak bemoeilijkt door het
vorderende ziekteproces. Om de pati
ënt toch zo veel mogelijk in dit proces te
betrekken, moeten we anticiperen op de
zorg die komt. In deze vorming bekijken
we of het concept ‘Vroegtijdige zorg
planning’ ons de nodige hulpmiddelen
kan bieden.
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Urgenties in de palliatieve zorg
Palliatieve zorg probeert zoveel mogelijk
proactief te zijn, waarbij geanticipeerd
wordt op dreigende problemen en com
plicaties. Toch treden soms onvoorspel
bare urgenties op die, indien niet goed
aangepakt, voor de patiënt zeer belas
tend zijn en bij de nabestaanden een
slechte herinnering nalaten. Urgente
situaties kunnen optreden ten gevolge
van de voortschrijdende ziekte maar ook
als neveneffect van de therapie. Zin en
onzin van urgente ziekenhuisopname
en/of therapie worden kritisch bespro
ken.

Ethische aspecten
Welke waarden en normen zijn belang
rijk in palliatieve zorg? Hoe gaan we in
palliatieve zorg om met ethische proble
men? Vanuit een ethisch kader worden
handvaten aangereikt die kunnen
helpen bij ethische dilemma’s.

Omgaan met spirituele pijn
In palliatieve situaties worden hulpver
leners soms geconfronteerd met de
spirituele pijn van de betrokkenen. Wat
betekent spiritualiteit? Welke rol kunnen
waarden- en zingevingskaders, levens
beschouwing en geloofsovertuiging in
de stervensfase spelen? Hoe kan je als
hulpverlener spirituele pijn herkennen
en hiermee omgaan?

Omgaan met emotionele pijn
Emotionele pijn kan niet zomaar weg
genomen worden bij de palliatieve
patiënt en zijn omgeving. Hoe helpen
we mensen daarin? Wat kunnen ze
zelf doen en wat hebben ze nodig? Er
worden enkele referentiekaders gebo
den die houvast bieden bij het hulpver
lenen en eigen ervaringen van de deel
nemers worden besproken.

Palliatieve zorg bij ouderen
Palliatieve zorg bij ouderen vergt speci
fieke aandacht. Ouderen hebben vaak
te maken met een multipele pathologie.
Inschatten wanneer de palliatieve fase
start bij ouderen is niet altijd evident.
Ouderen hebben veel verlieservaringen
te verwerken en er bestaan bij hen heel
wat mythes over doodgaan, medicatie, …

Hoe zien we wanneer de terminale fase
start? Hoe kunnen we passende onder
steuning bieden aan patiënt en omge
ving? Wat hebben patiënt en familie
nodig om afscheid te kunnen nemen?
Hoe kunnen we onze zorg hierop
afstemmen? We staan stil bij de ver
schillende aspecten en bieden tips en
handvaten aan.

(Klein)Kinderen betrekken bij
palliatieve zorg
Kinderen zijn belangrijke en kwetsbare
medespelers in een palliatieve zorg
situatie. Veel hulpverleners en ouders
worstelen met de vraag: hoe kunnen
we kinderen en jongeren opvangen en
begeleiden? Wat zijn misverstanden en
valkuilen? Hoe betrek je kinderen bij het
afscheid nemen? Er worden concrete
tips en handvaten aangereikt.

Zorg voor zorgenden
Terminale zorg
De terminale fase in palliatieve zorg is
een beperkte, maar intense periode
met specifieke noden en behoeften
zowel bij de patiënt als bij de omgeving.
Deze noden situeren zich op lichamelijk,
emotioneel, sociaal en spiritueel vlak.
Hoe kunnen wij als zorgverleners deze
noden (h)erkennen?

Werken met palliatieve patiënten en hun
omgeving vergt veel van de zorgverle
ner. Om niet uitgeblust te geraken, is
het telkens vinden van nieuwe energie
noodzakelijk. Durf je jezelf een adem
pauze gunnen om nieuwe energie op te
doen? Durf je grenzen trekken? Hoe doe
je dit? Wat kan je daarbij helpen?
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