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Zorgplanning en  
Medisch Begeleid Sterven

In ‘Medisch Begeleid Sterven’ worden 
enkele specifieke termen en hande-
lingen binnen palliatieve zorg van nabij 
bekeken: wat is de wetgeving rond 
euthanasie, wilsbekwaamheid, wat is 
palliatieve sedatie en hoe kan dit ingezet 
worden als onderdeel van een goede 
comfortzorg, … 

Gezien de specifieke zorgbehoeften 
van de cliënten lijkt hun betrokkenheid 
in de zorgplanning niet vanzelfspre-
kend. Samen onderzoeken we hoe we 
hen toch een stem kunnen geven in hun 
eigen verhaal: hoe kan je dit praktisch 
aanpakken? Hoe kan je de cliënt met 
een verstandelijke beperking betrekken 
bij keuzes en beslissingen in zorg? 

PALLIATIEVE ZORG  
BIJ MENSEN MET EEN  
VERSTANDELIJKE BEPERKING

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.

Emotionele ondersteuning  
bij afscheid en rouw

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 je als zorgverlener ondersteu-
ning bieden?

Wat is rouw en hoe kunnen we rouw (h)
erkennen? Welke misverstanden en val-
kuilen bestaan er? We staan stil bij het 
belang van hechting en verbondenheid, 
betekenisgeving en afscheid nemen, … 
en hoe ons dit handvaten biedt om met 
de nodige expertise én een warm hart 
zorg te dragen voor onze cliënten en 
hun netwerk. 

We richten ons specifiek op medewerkers uit voorzieningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
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DATUM THEMA LESGEVER

Dinsdag 7 november Inleiding in palliatieve zorg Ria Vandermaesen

Dinsdag 14 november Comfortzorg Ellen Cumps 

Dinsdag 21 november Emotionele ondersteuning 
bij afscheid en rouw

Karen De Meerleer

Dinsdag 28 november Zorgplanning en medisch 
begeleid sterven

Ellen Cumps en  
Karen De Meerleer

Dinsdag 5 december Zelfzorg voor  
de zorgverlener

Karen De Meerleer

 Code: BAVB/2023

 Op dinsdagnamiddag van 13.30u -16.30u. 

 Evangelische Theologische Faculteit,  
Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven 

 265 euro

Comfortzorg

Hoe kunnen we als hulpverlener het 
comfort van de palliatieve patiënt 
ondersteunen? 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 en er is ruimte voor dialoog en 
uitwisseling. 

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. 


