Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Psychiatrie en palliatieve zorg voor zorgverleners
in de geestelijke gezondheidszorg
Zesdaagse opleiding te Vilvoorde
Steeds meer zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg komen in contact met psychiatrische
patiënten die nood hebben aan palliatieve zorg. Om deze reden ontwikkelde de werkgroep Palliatie &
psychiatrie een meerdaagse basisopleiding die specifiek ingaat op palliatieve zorg bij patiënten met een
psychiatrische aandoening, zowel door een bijkomende somatische aandoening als door psychisch lijden.
Na een inleidende lesdag waar palliatieve zorg vertaald wordt naar de psychiatrische context komen de
volgende thema’s aan bod: het wetgevend kader, crustatieve zorg, spirituele en existentiële zorg,
rouwzorg, vroegtijdige zorgplanning en wilsonbekwaamheid, euthanasie, en het omgaan met ethische
dilemma’s in de zorg voor deze patiënten.
Doelstelling: Na afloop van deze vorming kan u het aanspreekpunt worden voor uw collega’s en binnen
de voorziening waar u werkt wat betreft alle vragen rond het levenseinde in de context van de geestelijke
gezondheidszorg. U hebt een grondige basiskennis verworven over de medische, juridische, ethische en
andere aspecten van deze zorg en kreeg handvaten aangereikt om levenseinde-zorg verder uit te bouwen
en bespreekbaar te stellen binnen het team.
‘Sterke punten zijn de degelijkheid en het engagement van de sprekers, de
thema’s die stuk voor stuk ter zake doen en goed onderbouwd zijn, en de
interactie met de groep.’
‘Er was veel inhoud, elke keer vanuit een andere invalshoek.’
‘Ik heb veel handvaten en ideeën om mee te nemen naar het werkveld.’

Doelgroep

Zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Data

Donderdag 7 januari, 4 februari, 4 maart, 22 april, 6 mei en 3 juni 2021 van 9.15 uur tot
16.30 uur.

Sprekers

Zie programma.

Locatie

Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. Auditorium.

Route

hetbolwerk/routeplan / hetbolwerk/parkeren
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw – Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
Tel 02 255 30 40 - Fax 02 255 30 41 – email: info@palliatief.be - website: www.palliatief.be
KBO 0442.990.288 RPR Brussel Nederlandstalig

Prijs

Leden 610 euro / niet-leden 675 euro : inclusief lunch, drank en studiemateriaal.
Te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw met vermelding van de gestructureerde
mededeling, tenzij u gebruik maakt van de KMO Portefeuille, dan betaalt u vanuit de
KMO Portefeuille aan FPZV vzw.
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.

Inschrijven

Inschrijven kan via het Webplatform, na het aanmaken van een account.

Vragen

Voor vragen over de inschrijving, betaling en organisatie, contacteer Nathalie Hamaide
via mail: nathalie.hamaide@palliatief.be of tel.: 02/255 30 40.

Evaluatie

Voor de kwaliteit van onze opleidingen evalueren wij elke lesdag.

Dag 1 – 7 januari 2021 – Begrippenkader en wetgeving Palliatieve zorg
Concept en begrippenkader palliatieve zorg – Vroegtijdige Zorgplanning – Verhouding
palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg – Wetgevend kader – Uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dr. Gert Huysmans, dhr. Guy Hannes, dhr. Christophe Lemmens
Dag 2 – 4 februari 2021 – 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 dr. Françoise Verfaillie
Dag 3 – 4 maart 2021 – Spirituele en existentiële zorg en rouwzorg
Existentiële en spirituele zorg in de palliatieve fase - Rouw en verlies in de palliatieve psychiatrische
zorg - Zoektocht naar spirituele en existentiële zorg in palliatieve psychiatrische zorg.
Bevestigde sprekers: dr. Marc Eneman, mevr. Katrien Cornette, mevr. Evelien Debaes.
Dag 4 – 22 april 2021 – Suïcidaliteit, euthanasie en herstel
Psychopathologie en suïcidaliteit - Euthanasie omwille van ondragelijk psychisch lijden en
polypathologie - Herstel als antwoord op euthanasie.
Bevestigde sprekers: dr. Sabine Wyckaert, dr. An Haekens, mevr. Ann Callebert
Dag 5 – 6 mei 2021 – Wilsbekwaamheid en vroegtijdige zorgplanning.
Ethische en juridische aspecten in de palliatieve zorg en aan het levenseinde – Vroegtijdige
zorgplanning, inleiding en praktische toepassing – uitwisseling en vraagstelling.
Bevestigde sprekers: dr. Joris Vandenberghe, drs. Loïc Moureau
Dag 6 – 3 juni 2021 – Ethische thema’s op de werkvloer.
Ethiek op de werkvloer: kader, introductie, toepassing, casusbespreking - uitwisseling.
Bevestigde sprekers: dhr. Jan Steel, dr. Axel Liégeois, drs. Loïc Moureau.
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