Palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten
Tweedaagse modulaire opleiding voor zorgverleners in palliatieve zorg

Het is vaak een uitdaging voor zorgverleners in palliatieve zorg om patiënten met een psychiatrische
aandoening te verzorgen en te ondersteunen. Naast het feit dat patiënten met een psychische
kwetsbaarheid hun pijn en klachten soms op andere manieren uiten dan andere patiënten, kunnen in de
zorg voor deze mensen ook specifieke ethische problemen opduiken. Tijdens deze modulaire opleiding
kaderen we op dag één de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. We staan daarbij ook stil
bij de behandelingsmogelijkheden en geven concrete handvatten om met deze patiënten om te gaan. Op
dag twee gaan we in op de concrete palliatieve zorg voor deze patiënten, met praktische vaardigheden
en tips.
Behalve kennisoverdracht door experten biedt deze interactieve opleiding ook praktijkvoorbeelden,
casusbesprekingen en ruimte voor eigen vraagstelling.

“De opleiding was interactief, met veel voorbeelden en duidelijke uitleg vanuit de praktijk.”
“Ik heb veel input gekregen om mee aan de slag te gaan.”
“Boeiend, leerrijk, vernieuwend en toepasbaar.”

Doelgroep

Zorgverleners werkzaam in palliatieve zorg.

Data

Dinsdag 11 februari en 10 maart 2020, van 9.15 tot 16.30 uur.

Locatie

Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. Op 10 minuten
wandelafstand van het station. Betaalde parkeergelegenheid in parking Roosevelt.

Docenten

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

Prijs

De opleiding kan modulair, per lesdag, gevolgd worden. De prijs bedraagt 100 euro per
dag, inclusief broodjes, drank en lesmateriaal.

Inschrijving

Via het Webplatform voor lesdag 1 en/of lesdag 2.
Wij raden aan om u voor beide lesdagen in te schrijven, tenzij u werkervaring heeft in de
geestelijke gezondheidszorg.

Vragen

Met vragen over de inschrijving, betaling en organisatie kunt u terecht bij Nathalie
Hamaide: nathalie.hamaide@palliatief.be of 02/ 255 30 40. Voor inhoudelijke vragen, mag
u Paul Vanden Berghe contacteren: paul.vanden.berghe@palliatief.be of 02/255 30 48.

Evaluatie

Voor de kwaliteit van onze opleidingen evalueren wij elke lesdag.
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