Basisscholing palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten en hun naasten - gegeven
door een multidisciplinair team - op het moment dat medisch gezien geen genezing meer mogelijk
is. Het doel van palliatieve zorg is om het lijden van de patiënt en diens naasten te verlichten en
hen zodanig te ondersteunen dat de tijd die zij nog samen hebben een zinvolle tijd mag zijn.
Deze basisscholing is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van
palliatieve zorg en op het ontwikkelen van de juiste attitude. Er wordt aandacht besteed aan de
cliënt, zijn of haar naasten en de zorgverlener zelf. In de scholing wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de werkervaringen van de deelnemers. Met opdrachten en andere werkvormen zal
de deelnemer geactiveerd worden de eigen praktijksituatie te bekijken en deze tijdens de
bijeenkomsten in te brengen. De scholing wordt verzorgd door docenten die gespecialiseerd en
werkzaam zijn in de palliatieve zorg.
De basisscholing palliatieve zorg wordt georganiseerd door de Stichting Leerhuizen Palliatieve
Zorg in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken.

Doelgroep












De scholing is bedoeld voor ziekenverzorgenden en verpleegkundigen met
kwalificatieniveau
3 en 4, die werkzaam zijn bij participanten van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam
en omstreken.
Gewenste vooropleiding: gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige met werkervaring
in de palliatieve zorgverlening.
Daarnaast stellen wij als voorwaarde dat minimaal drie mensen van één organisatie zich
inschrijven.
Omdat onderlinge uitwisseling een belangrijk onderdeel van de scholing is, wordt
geprobeerd
om een zo gemengd mogelijke deelnemersgroep samen te stellen, met verzorgenden
en verpleegkundigen uit verschillende instellingen.
De lesgroepen bestaan uit minimaal 12 en maximaal 16 personen.

Cursusduur en locatie



De cursus omvat 4 dagdelen van 3,5 uur.
De scholing wordt gegeven bij Leerhuizen Palliatieve Zorg, Oosterhagen 239,
3078 CL Rotterdam.

Resultaat
Na afloop van de scholing kunt u benoemen wat palliatieve zorg inhoudt en kunt u dit
vertalen naar uw dagelijks handelen en de communicatie met de palliatieve cliënt en zijn
of haar naaste(n).

Certificering



Bij voldoende aanwezigheid ontvangt u een certificaat van Leerhuizen Palliatieve Zorg.
De scholing is geaccrediteerd.

Programma
De scholing is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur.
1a. Algemene inleiding over palliatieve zorg
1b. Symptoombestrijding in de palliatieve terminale fase:

pijn, obstipatie, mondverzorging, vermoeidheid, delier, tekort aan vocht en voeding, intreden
van de dood
2. Psychisch/sociale aspect van palliatieve zorg
 communicatie/luisteren
 er zijn cliënten, naasten, zorgverleners: rollen en verantwoordelijkheden
 rouwtaken/verlieswerking
3. Ethische, spirituele en culturele aspect van palliatieve zorg en rouw
 versterven/palliatieve sedatie/euthanasie
 wat is spirituele zorg en de betekenis van lijden
 rouwrituelen en culturele verschillen
4. Organisatie van de zorg:
 tools en werkmethodieken
 samenwerken
Kijk voor een uitgebreider programma op www.leerhuizenpalliatievezorg.nl onder Basisscholing
Palliatieve Zorg

Inhoudelijke informatie over de scholing
Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg
Rotterdam en omstreken, Ellen Vink e.vink@leliezorggroep.nl

Uw investering
De scholing wordt gefinancierd door Leerhuizen Palliatieve Zorg. Van de deelnemers wordt een
bijdrage van € 200,- gevraagd.
Deze bijdrage is inclusief reader en koffie/thee.

Inschrijven en praktische informatie
Voor data, routebeschrijving en inschrijving:
I www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
E info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
T 010 - 753 58 04
U kunt zich inschrijven op uw voorkeurdatum, maar deze datum is niet definitief. U krijgt minimaal
twee weken vooraf bericht over uw plaatsing en de definitieve data.

Vervolgopleiding
Vervolgopleidingen zijn mogelijk bij Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Leerhuizen heeft
onder andere verdiepingscursussen en cursussen voor aandachtsvelden palliatieve zorg

