Werkplekleren voor palliatief support teams

Als palliatief support team ondersteunen we andere teams in het verlenen van palliatieve zorg. Deze
ondersteuning kan op verschillende manieren ingevuld worden: ondersteunen op de werkvloer rond
concrete patiëntensituaties (WERKPLEKLEREN), opleiding, sensibilisatie, wetenschappelijk
onderzoek, projectwerking, enz.
De Federatie biedt een opleiding aan rond ‘Werkplekleren‘ omdat we ervan overtuigd zijn dat er op
de werkplek veel kan geleerd worden, en dat leren de basis is om teams te verzelfstandigen. Leren is
niet iemand de les spellen, maar leren zien waar er groeikansen zijn, waar verzelfstandiging mogelijk
én een meerwaarde is.
Tijdens de opleiding leren we een aantal methodieken aan die het palliatief support team kan hanteren
om dit werkplekleren te bevorderen.
Deze opleiding is interactief en wordt gegeven door ervaren trainers voor max. 16 deelnemers. De
opleiding bestaat uit 3 dagen en in de tussenliggende periode oefenen deelnemers op hun werkplek
én krijgen zij via mail en skype van de trainers coaching op maat. Zo kunnen zij ervaring opdoen met
de theorie van Dag 1, feedback krijgen op het eigen handelen en is er de mogelijkheid vragen te stellen
bij concrete situaties. Al deze ervaringen worden besproken op Dag 2 van de opleiding. Tijdens Dag 3
zoeken we hoe we dit werkplekleren kunnen implementeren binnen het eigen team en hoe we de
andere teams in ons ziekenhuis daarin kunnen ondersteunen.
Deze training is tijdsintensief en vraagt heel wat inspanning van de deelnemers en hun team. Daarom
zoeken we als deelnemers twee geëngageerde mensen vanuit hetzelfde team, maar met een andere
discipline. ‘Geëngageerde’ mensen omdat zij zelf graag willen leren, maar ook omdat zij zich willen
engageren om mee te zoeken hoe we dit in de toekomst kunnen implementeren binnen andere
palliatieve support teams/ziekenhuizen.
Heb jij, samen met een collega van je team zin om deze opleiding te volgen, stel jullie dan kandidaat
en mail naar Eva.deslypere@uzleuven.be. Jullie zullen een vragenlijst opgestuurd krijgen en op basis
van discipline, ervaring, functie binnen het palliatief support team, grootte van het ziekenhuis, enz.
zullen 8 duo’s geselecteerd worden. Deze duo’s ontvangen nadien de nodige informatie om zich in te
schrijven.

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, sociaal werkers … werkzaam in een palliatief
support team die zelf methodieken voor werkplekleren willen leren én deze willen
implementeren in hun team en in andere palliatieve support teams.
(accreditatie voor artsen wordt aangevraagd)

Data

Dinsdag 23 februari 2021, 27 april 2021 en 25 mei 2021, van 9u00 tot 16u00

Docenten

prof. dr. Peter Pype, PhD, huisarts verbonden aan de Vakgroep Volksgezondheid en
Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
dr. Fien Mertens, huisarts verbonden aan de Vakgroep Volksgezondheid en
Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
Eva Deslypere, psycholoog pst UZ Leuven
Inge Bossuyt, verpleegkundige pst, UZ Leuven

Locatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
(Connectionsgebouw) - zaal Columbus (op gelijkvloers)
Leden 385 euro/niet leden 445 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362
1621 1948 / BIC KREDBEBB van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
De aanvraagprocedure voor de KMO-portefeuille staat vermeld op ons webplatform.

Prijs

Inschrijving : kandidatuurstelling via mail naar Eva.deslypere@uzleuven.be vòòr 15 oktober 2020.
Geselecteerde kandidaten ontvangen nadien de nodige informatie inzake inschrijving
en de mogelijkheid tot subsidieaanvraag via de KMO-portefeuille.
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, KMO-erkenningsnummer DV.O237616:

Voor meer informatie over de KMO-portefeuille kan u terecht op de website van het VLAIO.

Bijkomende vragen?
Neem contact met Gretel Raspé, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 45

