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Opleidingstraject

Referentiepersoon ‘Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde’

Het opleidingstraject Referentiepersoon ‘Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde’ is een
gespecialiseerde meerdaagse opleiding voor wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Deze
zorgverleners worden steeds meer geconfronteerd met ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar voelen
zich vaak machteloos in het zoeken naar een antwoord hierop. Er is dan ook een groeiende nood aan
meer kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. Met deze opleiding komt de werkgroep
Palliatie & psychiatrie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen aan deze nood tegemoet.
Na een algemene inleiding over palliatieve zorg in de psychiatrische context komen in deze 8-daagse
opleiding de volgende onderwerpen aan bod: fysieke pijn en (psychisch) lijden, het wetgevend kader,
ethische thema’s, presentie en spiritualiteit, rouw en verlies, euthanasie, suïcide, wetenschappelijke
bevindingen,...
De opleiding is een combinatie van theoretische uiteenzettingen, casusbespreking en uitwisseling in
groep waarbij veel aandacht is voor eigen inbreng en vraagstelling. Vanwege de interactieve opzet
wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers.

Doelgroep

Zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg die handvatten zoeken
rond het levenseinde en palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten

Data

Academiejaar 2018 - 2019, telkens op donderdag: 11 oktober, 15 november,
13 december 2018 en 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april en 16 mei 2019.

Tijdsschema Van 9u30 tot 16u30, onthaal vanaf 9u00.
Programma

Zie volgende pagina, met vermelding van de bevestigde sprekers.

Accreditatie

Accreditatie Ethiek en Economie wordt aangevraagd

Locatie

Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. Gelegen op
wandelafstand van het station. Parkeergelegenheid in de betaalde parking Roosevelt.

Prijs

Leden 790 euro/niet-leden 870 euro, inclusief lunch, drank en studiemateriaal.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link, na het aanmaken van een account.
Opgelet! Als u of uw werkgever/instelling lid is, kan u van een voordeelprijs genieten.
Hiervoor heeft u uw lidnummer en pincode nodig. U kan bellen naar 02/255 30 40 als
u deze nog niet heeft.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen kan u contact nemen met Nathalie Fobe via tel.: 02/255 30 42
of mail: nathalie.fobe@palliatief.be. Voor praktische en financiële vragen kan u terecht
op 02/255 30 40 en info@palliatief.be.
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Dag 1 – 11 oktober 2018 – Begrippenkader Palliatieve zorg en Levenseinde
Concept en begrippenkader palliatieve zorg – Vroegtijdige Zorgplanning – Verhouding palliatieve
zorg en geestelijke gezondheidszorg – Uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dr. Gert Huysmans, dr. Wouter Van Mechelen en dhr. Guy Hannes
Dag 2 – 15 november 2018 – Palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten en crustatieve zorg
Klassieke pijn- en symptoomcontrole met aandacht voor het stervensproces – Farmacologische aspecten
bij therapieresistentie – Rol psychiater in crustatieve zorg – Uitwisseling.
Bevestigde sprekers: Dr. Ilse Decorte en dr. Marc Calmeyn
Dag 3 – 13 december 2018 – Mogelijkheden en beperking van de wetgeving
Wetgevend kader in palliatieve zorg met o.m. wils(on)bekwaamheid, patiëntenrechten, therapie
beperkingen, niet-behandelbeslissingen, euthanasie en medische uitzichtloosheid – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: Prof. dr. Joris Vandenberghe en mevrouw Sylvie Tack
Dag 4 – 17 januari 2019 – Spiritualiteit en presentie
Zorg voor de spirituele en existentiële dimensie – Presentie in de laatste levensfase – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dr. Marc Eneman, prof. dr. Em. Grypdonck
Dag 5 – 21 februari 2019 – Ethische thema’s
Zorg – Ethische dialoog in de organisatie – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: Prof. dr. Axel Liégeois, dhr. Loïc Moureau, dhr. Jan Steel
Dag 6 – 21 maart 2019 – Rouw en verlies in de palliatieve psychiatrische zorg
Verlies en verlangen in palliatieve (psychiatrische) zorgverlening – Hopeloosheid – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dr. Hanneke Muthert, mevrouw Evelien Debaes
Dag 7 – 25 april 2019 – Facts & figures over levenseinde in de psychiatrie
Psychopathologie en suïcidaliteit – euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dr. An Haekens, dr. Sabine Wyckaert, mevr. Ann Callebert
Dag 8 – 16 mei 2019 – Zorg voor de zorgverlener
Intervisie – ervaringsgerichte reflectie vanuit de opleiding – uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dhr. Wim Duran, mevr. Chris Van de Veire, dhr. Walter Rombouts.

Stuurgroep:
Dr. Ilse Decorte – Dr. An Haekens – Prof. Dr. Axel Liégeois – Prof. Dr. Jan Delepeleire –
Prof. Dr. Marc Eneman – PhD Paul Vanden Berghe – Guy Hannes – Loïc Moureau - Anne-Sophie Weckx
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