Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg
voor Artsen

Voor de 3de maal georganiseerd in november 2013, februari en juni 2014 !
Inleiding
In de laatste fase van zijn leven heeft elke patiënt recht op goede palliatieve zorg die de kwaliteit van
leven van hemzelf en zijn omgeving helpt te optimaliseren. Hierbij krijgen fysieke, psychische, sociale,
spirituele en existentiële behoeften alle nodige aandacht. Hulpverleners focussen nog meer dan
voordien op patiënt, familie en allen die daarbij betrokken zijn.
Van alle artsen, in welke setting ze ook werken, mag worden verwacht dat zij een goede
symptoomanamnese kunnen verrichten en een goede pijn- en symptoomcontrole kunnen verzekeren.
Zij kunnen de diagnose en de prognose van een levensbedreigende ziekte-evolutie bij palliatieve en
terminale patiënten bespreken. En de psychosociale, spirituele en existentiële noden van de patiënt en
zijn familie leren zij detecteren en er adequaat over communiceren. Tenslotte is de arts een
sleutelfiguur binnen een interprofessioneel team.

Waarom deze verdiepende en interactieve opleiding ?
Reeds vanaf het midden van de jaren ’90 werd jaarlijks een interuniversitaire postacademische
basisvorming palliatieve zorg voor artsen georganiseerd. Deze basiscompetenties worden in een
postgraduaatopleiding uitgebreid en verdiept. Met een scala van activerende lesvormen (casus- en
ervaringsgericht werken, intervisie, enz.) wordt niet alleen kennis overgedragen. Deelnemers
reflecteren ook op de eigen praktijk, integreren nieuwe vaardigheden en ontwikkelen verder als arts.
Een dergelijk actief leerproces is mogelijk dankzij een goede begeleiding van de groep en de inbreng
van vele docenten die academisch werk combineren met een functie in het werkveld.

Voor wie is deze cursus bestemd ?
Deze intensieve cursus palliatieve zorg is bedoeld voor artsen die over een goede basiskennis inzake
palliatieve zorg beschikken. Zij hebben reeds een zekere klinische ervaring in palliatieve zorg of
dragen verantwoordelijkheid in een palliatieve zorgsetting.

Inhoud en organisatie
Er worden 3 residentiële modules georganiseerd, telkens van donderdagmorgen tot zaterdagmiddag.
Elke module wordt georganiseerd door een universiteit in samenwerking met de lokale netwerken
palliatieve zorg.
Module 1

Aanvullingen in pijn- en symptoomcontrole – Organisatie: Universiteit Antwerpen
28, 29 en 30 november 2013 in de UA, Campus Drie Eiken, Universiteitslaan 1, 2610
Wilrijk

Module 2

Planning van de zorg – Organisatie: KU Leuven
20, 21 en 22 februari 2014 in het Opleidingscentrum UZ Leuven, campus Sint-Rafaël,
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven

Module 3

Psychosociale en spirituele zorg, communicatie met patiënt en hulpverleners Organisatie: Universiteit Gent
12, 13 en 14 juni 2014 in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Algemene en eindcoördinatie: Universiteit Antwerpen.
Inhoudelijke vragen kunt u telefonisch of per mail richten aan onderstaande contactpersonen.
Module 1
Module 2
Module 3

prof. J. Wens, prof. B. Van den Eynden (bart.vandeneynden@gza.be – tel. 03/449 75 94)
prof. J. De Lepeleire, prof. J. Menten (johan.menten@uzleuven.be – tel. 016/34 76 00)
dr. M. Cosyns en prof. N. Van Den Noortgate (nele.vandennoortgate@uzgent.be –
tel. 09/332 29 16)

Praktische informatie
Onkosten
Deelname kost 1.200 € (1.100 € bij voorinschrijving tot 30 september 2013).
Hier zijn inbegrepen: inschrijvingsgeld, gebruik van lokalen, lesmaterialen, vergoeding voor lesgevers
en begeleiders, maaltijden en koffiebreaks. Mogelijkheden voor hotelaccommodatie worden
aangereikt. De kostprijs daarvan bedraag 150 à 250 € voor 2 nachten. Overnachting is niet inbegrepen
in het inschrijvingsbedrag. Reservatie van overnachting is mogelijk per module.
Om een kwalitatief hoogstaande opleiding te kunnen verzekeren, wordt de groep beperkt tot 25
deelnemers.
Accreditering
Accreditering wordt aangevraagd.
Hoe inschrijven ?
Via het elektronisch inschrijvingsformulier van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Ga naar
www.palliatief.be > VTO > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier en gebruik de code
‘IUPGPZA/1314’
Voor praktische vragen contacteert u de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: Greet François PhD,
stafmedewerker Vorming (greet.francois@palliatief.be – tel. 02/255 30 42)

