HERHAALD
wegens succes !

Tweedaagse opleiding
Psychiatrische patiënten in de palliatieve zorg

Palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten wint steeds meer aan belang en vraagt bijzondere aandacht.
Psychiatrische patiënten uiten hun pijn en lichamelijke klachten immers anders. Daarnaast kan het ook
gebeuren dat de psychiatrische aandoening niet langer curatief behandeld kan worden, en dat er een vraag
naar euthanasie gesteld wordt. Psychiatrische palliatieve zorg vereist dan ook om een unieke benadering.
In deze tweedaagse opleiding kaderen we op de eerste dag de meest voorkomende psychiatrische
ziektebeelden waarbij we ook stilstaan bij de behandeling van de ziektebeelden en bij de benadering van
deze patiënten. Op de tweede dag gaan we concreet in op palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten.
Wil jij meer inzicht krijgen in de specifieke noden van psychiatrische patiënten in hun laatste levensfase?
Vind jij het ook belangrijk dat deze doelgroep de palliatieve zorg krijgt waarop ze recht heeft? Ben jij op
zoek naar handvatten? Dan ben je bij deze opleiding zeker op je plaats! Met veel aandacht voor de praktijk,
o.a. met casusbesprekingen, gaan de docenten dieper in op deze thema’s. Daarbij beantwoorden ze ook
graag jouw vragen. Benieuwd wat collega’s van deze opleiding vonden? Hieronder enkele reacties.

‘De opleiding was zeer boeiend, met kwalitatieve sprekers met veel ervaring.’
‘De opleiding was interactief, met veel voorbeelden en duidelijke uitleg vanuit de praktijk.’
‘Zeer relevant voor mijn werksituatie. Ik heb zowel inzichten als handvatten gekregen.’
Vanwege de interactieve opzet is het aantal deelnemers beperkt tot max. 20 !
Doelgroep

Palliatieve zorgverleners die handvatten zoeken voor palliatieve zorg bij psychiatrische
patiënten.

Data

Dinsdag 5 en 19 februari 2019, van 9u00 tot 16u30.

Docenten

Dr. An Haekens, dr. Ilse Decorte, mevr. Els Pauwels, mevr. Hilde Helsen.

Accreditatie

Accreditatie Ethiek en economie wordt aangevraagd.

Locatie

Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. Gelegen op 5 minuten
wandelafstand van het station, betaalde parkeergelegenheid in parking Roosevelt.

Prijs

Leden 180 euro, niet-leden 225 euro. Broodjes, drank en lesmateriaal inclusief.

Inschrijven

Via het Webplatform na kandidatuurstelling bij Nathalie Fobe via:
nathalie.fobe@palliatief.be, met vermelding van uw functie, werkplaats en verwachtingen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact nemen met Nathalie Fobe via tel. 02/255 30 42 of mail:
nathalie.fobe@palliatief.be.

