Interuniversitaire Vervolgopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen
2019-2020
Hoewel de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen soms verder staat dan in onze omringende landen
krijgen nog te veel patiënten en hun omgeving onvoldoende kwaliteitsvolle zorg tijdens hun palliatief
therapeutisch traject, hun palliatief zorgtraject of bij het levenseinde. Dit is zeker het geval bij meer
complexe en veeleisende zorgnoden en voor niet-oncologische patiënten, en dit zowel thuis, als in het
ziekenhuis en in ouderenzorgvoorzieningen. Om hieraan tegemoet te komen organiseren de Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven een verdiepende en
gespecialiseerde vervolgopleiding over palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding bouwt voort op de
Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen en focust op de verdere uitbouw en professionalisering van
palliatieve zorg met als doel vroegtijdige inzet van palliatieve zorg en kwaliteitsvolle zorg tot aan het
levenseinde.

Inhoud


Module 1 _ Aanvulling en verdieping pijnbestrijding
Topics: special topics medicamenteuze therapie; interventionele pijnbestrijdingstechnieken, pijn bij
niet-oncologische patiënten, …



Module 2 _ Bijzondere symptomatologie/symptoomcontrole & Ethische dilemma’s aan het levenseinde
Topics: respiratoire en gastro-intestinale symptomen, andere symptomatologie, ethische en juridische
aspecten bij complexe ethische dilemma’s aan het levenseinde , …



Module 3 _ Psychosociale aspecten & Palliatieve aanpak bij kwetsbare groepen
Topics: contextuele zorg, rouwzorg, zelfzorg, palliatieve zorg bij geriatrische en psychiatrische
patiënten en bij ziektebeelden met verlies van integriteit van persoonlijkheid, ...



Module 4 _ Terminale zorg met bijzondere aandacht voor spirituele zorg en symptoomcontrole

Praktische informatie
Data:

4 en 5 oktober 2019, 29 en 30 november 2019 – 6 en 7 maart 2020, 8 en 9 mei 2020.

Lestijd:

Vrijdag van 9 tot 18 uur, en zaterdag van 9 tot 16.30 uur.

Locaties:

Mechelen, Antwerpen, Gent en Leuven. Meer concrete informatie volgt nog.

Doelgroep:

Artsen die de basisopleiding gevolgd hebben en/of met klinische ervaring in palliatieve
zorg, en die hun kennis en competenties over palliatieve zorg verder willen ontwikkelen.

Richtprijs:

1150,- €, inclusief lesmateriaal (papier en elektronisch), broodjeslunch, drank, één
driegangendiner (vrijdagavond) en regeling van accommodatie/overnachting.

Inschrijving:

Inschrijven is pas mogelijk na kandidatuurstelling bij de vormingsverantwoordelijke van
de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Nathalie Fobe, via: nathalie.fobe@palliatief.be.
Na goedkeuring van uw kandidatuur krijgt u meer informatie over de inschrijving.

Informatie:

U kan hiervoor terecht bij Nathalie Fobe, via: nathalie.fobe@palliatief.be, tel. 02/255 30 42.

