
BASISMODULE  
PALLIATIEVE ZORG

Onze basismodules palliatieve zorg 
voor hulpverleners werden grondig her-
vormd. We hebben ervoor gekozen om 
meer doelgroepspecifiek te werken, 
om zo een meer passend antwoord te 
kunnen bieden op de eigen werkcontext 
van elke deelnemer en te kunnen toe-
spitsen op functieprofiel en takenpakket.

Inleiding in palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg? Hoe is palliatieve 
zorg georganiseerd? Het netwerk en 
de MBE (multidisciplinaire begeleiding-
sequipe of thuiszorgequipe), palliatief 
verlof, thuiszorgpremie, … komen aan 
bod. Verder is er aandacht voor wetge-
ving inzake palliatieve zorg, patiënten-
rechten en euthanasie.

Psychosociale aspecten 

Welke emoties en reacties zien we bij 
een palliatieve patiënt en zijn omgeving? 
Wat betekent het voor de omgeving om 
te zorgen voor een ongeneeslijk zieke? 
Hoe kan de zorgverlener emotionele 
ondersteuning bieden?

Medisch begeleid sterven

Wat is nu precies het verschil tussen 
palliatieve sedatie en euthanasie? Kan 
een patiënt zelf beslissen om met the-
rapie te stoppen? Heeft iedereen recht 
op comfortzorg? Aan de hand van het 
begrippenkader Medisch begeleid ster-
ven geven we op al deze vragen een 
antwoord,
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Omgaan met rouw

We belichten de huidige visie en de 
hedendaagse inzichten over rouw in 
onze maatschappij.  Wat verstaan we 
onder rouw en hoe kunnen we rouw (h)
erkennen? Hoe kunnen we als zorgver-
lener omgaan met rouwenden? Welke 
misverstanden en valkuilen staan ons 
hierbij soms in de weg? Wat is hel-
pend en wat vermijden we beter? We 
staan stil bij het belang van hechting en 
verbondenheid, de kracht van kwets-
baarheid, betekenisgeving en afscheid 
nemen. We bekijken hoe dit ons hand-
vaten biedt om met de nodige expertise 
én een warm hart zorg te dragen voor 
rouwenden.

Communicatie en samenwerken

In palliatieve zorg is communicatie 
essentieel. We bespreken de invloed 
van referentiekaders in communicatie. 
We hebben aandacht voor basisprinci-
pes van communicatie en samenwer-
king in palliatieve zorg en bespreken de 
PICT als instrument. Hoe heeft commu-
nicatie invloed op samenwerking en vice 
versa?

Vroegtijdige zorgplanning

Bij beslissingen rond zorgplanning en 
levenseinde, is het wenselijk dat de pati-
ent centraal staat in deze besluitvorming. 
Dat is bij een vergevorderd ziekteproces 
vaak niet evident meer op het moment 
dat knopen moeten worden doorgehakt. 
Daarom willen we – samen met de pati-
ent en diens omgeving – anticiperen op 
de zorg die komt. Hoe kan vroegtijdige 
zorgplanning hierin helpen? 

Omtrent het overlijden

Hoe gebeurt een laatste zorg? Waar kan 
een overledene opgebaard worden? 
Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kan 
de familie hierin betrokken worden? Op 
deze en veel andere vragen (vanuit de 
groep) wordt een antwoord geboden. 
We bekijken de praktische en admi-
nistratieve kant van een overlijden, de 
belangrijkste wetgeving en de formali-
teiten aangaande een overlijden.
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AANVULLEND VOOR  
ZORGKUNDIGEN

Comfortzorg

Wat kunnen we doen om het com-
fort van de palliatieve patiënt zo hoog 
mogelijk te maken? Wat zijn onze taken? 
Wat melden we aan wie? Wat kunnen 
we doen bij pijn of andere klachten? 
We bespreken de tekenen van nade-
rend overlijden. Er worden concrete tips 
gegeven. 

Kinderen ondersteunen bij 
afscheid en verlies

Kinderen zijn belangrijke en kwetsbare 
betrokkenen in een palliatieve zorgsi-
tuatie. Veel zorgverleners 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.

Palliatieve zorg bij ouderen 

Wie is onze “oudere” zorgvrager? 
Wanneer is een oudere zorgvrager 
met multi-pathologie nu écht pallia-
tief? Ziektebeelden presenteren zich 
bij ouderen vaak anders, hoe gaan we 
hiermee om? Ook de thema’s levens-
moeheid, verlieservaringen en mythes 
over ouderen komen in deze vorming 
aan bod. 

Zelfzorg voor de zorgverlener

Werken met palliatieve patiënten en hun 
omgeving vergt veel van de zorgverle-
ner. Hoe kan je goed zorgen voor ande-
ren en tegelijk jezelf niet uit het oog ver-
liezen? Hoe bewaak je je grenzen? Wat 
geeft je nieuwe energie om je batterijen 
op te laden? We staan stil bij onze eigen 
behoeften als zorgverlener en hoe we 
deze de nodige aandacht kunnen geven. 
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DATUM THEMA LESGEVER

Donderdag 12 januari Inleiding in palliatieve zorg Ria Vandermaesen

Psychosociale aspecten Ellen Cumps 

Donderdag 2 februari Comfortzorg Verpleegkundige MBE

Kinderen ondersteunen  
bij afscheid en verlies

Karen De Meerleer

Donderdag 2 maart Medisch begeleid sterven Ellen Cumps

Spirituele zorg Katrien Cornette

Donderdag 23 maart Communicatie en  
samenwerken

Alexandra Verhagen

Vroegtijdige zorgplanning Alexandra Verhagen

Donderdag 20 april Omgaan met rouw Karen De Meerleer

Palliatieve zorg  
bij ouderen

Ellen Cumps

Donderdag 11 mei Omtrent het overlijden 
Casusbespreking en 
afronding

Gilbert Pues 
Verpleegkundige MBE

Zelfzorg voor  
de zorgverlener

Karen De Meerleer

PALLIATIEVE ZORG VOOR  
ZORGKUNDIGEN

 Code: BAZK/2023

 Op donderdag van 9u30.-16.30u.  

 Evangelische Theologische Faculteit,  
Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven 

 675 euro - broodjeslunch inbegrepen


