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VORMING

Palliatieve zorg bij
diverse cliëntengroepen

Permanente vorming

A C A D E M I E J A A R  2 0 1 5 - 2 0 1 6

LOCATIE

Hoe Campus Terranova bereiken?

Campus Brussel - Terranova ligt in het hartje van Brussel en is
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De stations Brussel-
Noord en Brussel-Centraal liggen op wandelafstand van de campus. De
meest nabije metro-, tram- en bushalte is Rogier. Het is maar een vijftal
minuten stappen tot aan Campus Brussel - Terranova. Je exacte reisweg
kun je opzoeken via de websites van de NMBS, De Lijn en MIVB.

Met de auto: Blijf op de kleine Brusselse ring ter hoogte van de tunnel
Kruidtuin/ Botanique bovengronds rijden - Rij Brussel centrum binnen
via de Pachecolaan - Sla de eerste straat rechts af -Sla aan het T-kruispunt
rechts af, de Ommegangstraat in - Volg de Ommegangstraat rechtdoor,
na het volgende kruispunt verandert deze van naam in de Blekerijstraat
- Je ziet de campus op je linker kant liggen. De parking "City 2" ligt aan
de overkant.

www.odisee.be/gpv

PRAKTISCH

Inschrijven en betalen
Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/gpv.

Inschrijvingsprijs: 25 euro per sessie, inclusief
cursusmateriaal en een drankje.

Je bent pas ingeschreven na betaling van de
inschrijvingsprijs op het rekeningnummer BE77
7865-8501-2842 van Odisee-GPV met vermelding van je
naam en code GPALS. Je inschrijving wordt binnen de
veertien dagen per mail bevestigd. Inschrijven kan tot
twee weken vóór de start van de opleiding.

De opleiding wordt ingericht bij minimum 10
inschrijvingen.

KMO-portefeuille
KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van
subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor
KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347. Meer
info: www.agentschapondernemen.be.

Attestering
Wie een sessie volgt, ontvangt een attest van deelname.

Meer info
Met al je vragen kun je terecht op gpv@odisee.be.

Opleiding op maat?
Ben je geïnteresseerd in een opleiding op maat van jouw
instelling of organisatie? Neem contact met ons op via
gpv@odisee.be.
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Situering
Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel
aandacht voor palliatieve zorg. Bij mensen die
ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van
hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en
totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk
beperkt en verzacht.

Palliatieve zorg in de diverse beroepsdomeinen van de
verpleegkunde vraagt om een transfer van de palliatieve
zorgvisie naar deze specifieke cliëntengroepen.

Deze vormingen zijn een samenwerking tussen Odisee,
Erasmushogeschool Brussel, het Forum Palliatieve Zorg
en het Zuster Leontienfonds.

Waar?
De opleiding vindt plaats bij Odisee op: 
Campus Terranova 
Blekerijstraat 23-29  
1000 Brussel

Tijdens deze sessies sta je stil bij de kenmerken van de
elke cliëntgroep, het zorgmodel en de optimale
begeleiding van deze personen.

Palliatieve zorg
bij diverse
cliëntengroepen

Doel
Vanuit de palliatieve context wordt uitgegaan van
specifieke ziektesymptomen en van de ziek-zijn-beleving.
Naast de eigen kenmerken van deze cliëntengroepen
wordt stilgestaan bij het zorgmodel en de kenmerken van
begeleiding van deze personen. Andere thema’s die aan
bod komen: begeleiding van familie, rouwen om
medebewoners, omgaan met verlies als zorgverlener.

Doelgroep
De sessies richten zich tot verpleegkundigen en
gezondheidswerkers die inzicht en vaardigheden willen
verwerven in het palliatieve zorgconcept.

Zij kunnen een constructieve bijdrage leveren tot de
implementatie binnen de eigen beroepsgroep en tot het
interprofessioneel samenwerken.

De sessies komen in aanmerking als studiedag in het
kader van behoud voor de bijzondere
beroepsbekwaamheid (BBK) van verpleegkundige met
bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorgen.

Programma
Het programma bestaat uit verschillende sessies
die elk afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

1. Palliatieve zorg bij kinderen -  
Christina Vanderhaeghe: 
24 maart 2016 van 9.00 tot 13.00 uur

2. Palliatieve zorg vanuit de herstelvisie binnen
psychiatrie - Ann Callebert: 
24 maart 2016 van 14.00 tot 18.00 uur

3. Palliatieve zorg bij personen met neuro-
degeneratieve aandoening - Anne Van Nunen:  
14 april 2016 van 9.00 tot 13.00 uur

4. Palliatieve zorg bij personen met dementie -
Jo Lisaerde:  
14 april 2016 van 14.00 tot 18.00 uur

5. Palliatieve zorg in de thuiszorg - 
Bie Lambrechts:
12 mei 2016 van 9.00 tot 13.00 uur

6. Bijzondere topics inzake
levenseindebeslissingen -  
Paul Destrooper: 
12 mei 2016 van 14.00 tot 18.00 uur

7. Palliatieve zorg in woon- en zorgcentra -  
Dirk Vermoesen: 
26 mei 2016 van 9.00 tot 13.00 uur

8. Palliatieve zorg bij personen met matige en
ernstige mentale handicap -  
Hilde Filliers:  
26 mei 2016 van 14.00 tot 18.00 uur


