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Al onze opleidingen worden gegeven 
door docenten, deskundig in het onder-
werp en met ervaring in palliatieve zorg.  
Onze docenten zijn medewerkers van het 
Forum Palliatieve Zorg, de thuiszorgequipe  
Omega, het dagcentrum TOPAZ, LEIF en  
andere externe deskundigen. 

INLICHTINGEN
Eva Jacobs – Coördinator Vorming 

W.E.M.M.EL.
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel

Tel. 02 456 82 09

vorming@forumpalliatievezorg.be 

Voor up-to-date informatie en  
permanente aanvullingen zie  
www.forumpalliatievezorg.be

INSCHRIJVINGEN EN LOCATIE

Basisopleidingen vrijwilligers en zorgverleners, permanente vorming, vorming op maat 
bij Forum Palliatieve Zorg: 

• 02 456 82 09
• info@forumpalliatievezorg.be 
• online via www.forumpalliatievezorg.be

Basismodule palliatief referent en postgraduaat palliatieve zorg: 
• 02 609 37 37 
• www.odisee.be/gpv

Sessies voor bijzondere cliëntengroepen in samenwerking met Odisee bij 
Groepscentrum Permanente Vorming:

• 02 609 37 37 
• gpv@odisee.be

PALM: 
• 02 456 82 09
• info@waardiglevenseinde.eu

Opleidingen LEIFnurses en LEIFartsen: 
• 02 456 82 09
• leifartsen@leif.be
• leifnurses@leif.be 

Tenzij anders vermeld, vinden de opleidingen plaats in W.E.M.M.E.L., 
Expertisecentrum Waardig Levenseinde, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.

DOELGROEPEN
 VRIJWILLIGERS

 ZORGVERLENERS

 ARTSEN EN MASTERS

 VERPLEEGKUNDIGEN

 PALLIATIEF REFERENTEN



WOORD VOORAF 

Graag bieden we je in 2018-2019 opnieuw een interessant vormingsaanbod aan vanuit 
W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’.
De organisaties die er deel van uitmaken, het Forum Palliatieve Zorg (Netwerk palliatieve zorg 
Brussel-Halle-Vilvoorde), LEIF, TOPAZ, de Leerstoel Waardig Levenseinde van deMens.nu aan 
de VUB, ULteam en de palliatieve thuiszorgequipe Omega bundelden in deze vormingsbrochure 
hun opleidingen. Het aanbod van het Forum, LEIF en de Leerstoel kan je erin herkennen aan de 
eigen kleur, in de tekst zelf en in de handige kalender.

In de palliatieve zorg streeft men er naar om naar de mens in zijn geheel te kijken en aandachtig 
te zijn voor lichamelijke, emotionele, existentiële en sociale zorgaspecten. Het vormingsaanbod 
van W.E.M.M.E.L. sluit naadloos aan bij deze 4 pijlers van de palliatieve zorg en kan zowel voor 
vrijwilligers, zorgkundigen, verpleegkundigen of artsen interessant zijn.
Zo organiseert het Forum Palliatieve Zorg onder andere vorming over de subcutane pijnpomp 
of het brengen van slecht nieuws naar patiënt en familie alsook over palliatieve zorg bij diverse 
doelgroepen zoals personen met een psychiatrische aandoening, kinderen en personen met 
een migratie achtergrond,… Je kan bij ons terecht voor een divers aanbod aan permanente 
vorming, meerdaagse opleidingen zoals de postgraduaatsopleiding in palliatieve zorg of op 
onze lunchdebatten, waarbij telkens een actueel thema in de kijker wordt gezet. Via Br.E.L. 
(Brusselse Expertise Levenseinde) besteden we in ons vormingsaanbod extra aandacht aan 
de Brusselaar door opleidingen aan te bieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door 
de maand februari in teken te stellen van palliatieve zorg in Brussel. Als onderdeel daarvan 
organiseren we op 7 februari 2019 – samen met Odisee Hogeschool en Erasmushogeschool 
Brussel - het vierde EPC congres over educatie in de palliatieve zorgsector. De vormingen 
op maat, infoavonden en intervisies vervolledigen het uitgebreide aanbod van het Forum 
Palliatieve Zorg.

Vanuit het LevensEinde InformatieForum blijven de LEIFnurses en LEIFartsen opleidingen 
lopen. We bieden ook vormingssessies aan over voorafgaande zorgplanning aan gebruikers, 
zorgverleners en artsen. Zo zijn er infosessies voor het brede publiek (1,5u) en trainingssessies 
voor de professionele zorgverlener, met rollenspel door een procesbegeleider en simulator 
(3u). Deze sessies zijn overal in Vlaanderen en het Brussels Gewest aan te vragen. 
Vanuit de leerstoel Waardig Levenseinde gaat ook een nieuwe editie van de PALM-opleiding 
(PALliatieve zorg voor Medici en Masters) door, een unieke opleiding voor en door artsen uit 
het palliatief werkveld.

We verwelkomen je dus graag op één van onze initiatieven die we zonder onze subsidiërende 
instanties: de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie, deMens.nu en Kom 
op tegen Kanker niet zouden kunnen organiseren.
Mocht je vragen, bedenkingen of suggesties hebben, kan je terecht op  
info@forumpalliatievezorg.be.

Eva Jacobs
coördinator vormingen

Wim Distelmans
voorzitter
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3. OPLEIDINGEN OP MAAT 36

 Infoavonden voor het brede publiek 37  
 Vorming op maat voor zorgverleners 38
 
 Intervisie voor zorgverleners 39

 Vorming Voorafgaande zorgplanning (i.s.m. LEIF) 
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DOCENTEN
Maridi Aerts (UZ Brussel en UZ Gent), Corinne Assenheimer (ZNA Middelheim), Catherine 
Baillon (UZ Brussel), Tine Berbé (huisvandeMens Brussel), Ingo Beyer (UZ Brussel), Jan Blockhuys 
(Woordzorg bvba), Nico Blyaert (ASZ Aalst), Johan Braeckman (UGent), Johan Braeckman (UZ 
Brussel), Ann Callebert (klinisch psycholoog), Lindsay Cool (Omega vzw), Katrien Cornette (UPC 
Sint-Kamillus), Veerle Cosyns (UZ Brussel), Caroline Damman (Odisee), Lieven Decavele (OLV 
Aalst), Etienne De Groot (VUB), Martine De Laat (UZ Gent), Karen De Meerleer (Panal vzw), Mark 
De Ridder (VUB), Evelien Delbeke (UAntwerpen), Jean-Luc Demeere (Kliniek St. Jan Brussel), Joke 
Denekens (UA), Paul Destrooper (LEIF), Luc De Waegeneer (Palliatief Netwerk Aalst-Ninove vzw), 
Wim Distelmans (VUB en UZ Brussel), Robert Geeraert (Forum Palliatieve Zorg, EHB), Anne Ghysels 
(Omega vzw), Natasja Jennekens (UCCL), Manu Keirse (KU Leuven), Bie Lambrechts (Omega vzw), 
Christophe Lemmens (UAntwerpen), Julien Libbrecht (EHB), Jo Lisaerde (huisarts en CRA), Naziha 
Maher (Kom op tegen Kanker), Dirk Michielsen (UZ Brussel), Geertje Miedema (UVC Brugmann 
en UZ Brussel), Maarten Moens (UZ Brussel), Herman Nys (KU Leuven), Francois Pauwels 
(Omega vzw), Luc Proot (AZ St. Jan Brugge, LEIF W-VL.), Ilse Ruysseveldt (KITES-UZ Leuven), 
Wim Schrauwen (UZ Gent), Frank Schweitser (Omega vzw, dagcentrum TOPAZ), Patrick Simons 
(Omega vzw), Goedele Slots (Odisee), Jeannine Spinnael (UZ Brussel), Annelien Tack (UZ Brussel), 
Sylvie Tack (UGent), Koen Titeca (AZ Groeninge), Rudi Timmermans (Odisee), Sophie Tobback 
(huisarts, CRA), Rik Torfs (KU Leuven), Martine Van Beersel (AZ J. Portaels Vilvoorde), Goedele 
Van Edom (Imelda ZH), Nathalie Vanderbruggen (UZ Brussel), Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven), 
Carmino Van Meerhaeghe (AZ Damiaan Oostende), Gwen Verbeke (AZ J. Portaels Vilvoorde), Jo 
Verbiest (Omega vzw), Ruddy Verbinnen (VUB, UAB), Erik Verliefde (klinisch psycholoog), Gerke 
Verthriest (rouwtherapeut), Simon Van Belle (UZ Gent), Kris Van de Gaer (LEIF), Vicky Van de 
Velde (Forum Palliatieve Zorg), Hannie Van den Bilcke ( Forum Palliatieve Zorg), Lieve Van den 
Block (VUB), An van Nunen (MS Kliniek Melsbroek), Linda Van Roy (ervaringsdeskundige), Katleen 
Van Steenkiste (huisvandeMens Gent), Wim Verhaeghe (AZ Sint Jan), Joris Verlooy (UZA), Mia 
Voordeckers (UZ Brussel), Sumio Yoshimi (huisarts)
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BASIS VW

2 x per jaar  
8 vrijdagvoormiddagen 

09:30-12:30

najaar 2018
21 september
28 september

5 oktober
12 oktober 
19 oktober 
26 oktober
9 november

16 november

voorjaar 2019
8 maart

15 maart
22 maart
29 maart

5 april
26 april
3 mei

10 mei

BASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG 
VOOR VRIJWILLIGERS

Een uitgebreide basiscursus palliatieve zorg - gegeven door profes-
sionelen uit het werkveld - met als lesinhouden:

• Kennismaking met de basisprincipes van palliatieve zorg en de 
wetgeving

• De structuur van palliatieve zorg, de verschillende settings en 
de ondersteunende rol van de thuiszorgequipe

• Een oriëntatie in vrijwilligerswerk in palliatieve settings

• Beslissingen aan het levenseinde en voorafgaande 
zorgplanning 

• Fysieke aspecten van zorg en comfortzorg

• Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving 

• Communicatie met zorgvrager en familie 

• Existentiële vragen bij ernstig zieken 

• Cultuursensitieve palliatieve zorg 

• Ethische reflecties

• Handvatten voor omgaan met verlies en rouw 

• Bezoek aan en voorstelling van alle organisaties binnen het 
Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L.

Doelgroep: iedereen die zich wil engageren als vrijwilliger in de 
palliatieve zorg (in thuiszorg, dagcentrum, palliatieve eenheid, 
ziekenhuis, woonzorgcentrum).

Aantal deelnemers: minimaal 10 – maximaal 16

Deze cursus gaat enkel door mits voldoende inschrijvingen.

Kostprijs: gratis  
(voor personen buiten de regio Brussel-Halle-Vilvoorde 100 euro) 
Cursusmateriaal, dranken en broodjeslunch inbegrepen.
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BASIS ZVBASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG 
VOOR ZORGVERLENERS

Een uitgebreide basiscursus palliatieve zorg – gegeven door profes-
sionelen uit het werkveld – met als lesinhouden:

• Kennismaking met de basisprincipes van palliatieve zorg en de 
regelgeving

• Structuur van palliatieve zorg en de verschillende settings en 
de ondersteunende rol van de thuiszorgequipe

• Fysieke aspecten van palliatieve zorg en comfortzorg binnen 
thuis- en residentiële settings

• Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving 

• Communicatie met zorgvrager en familie 

• Ethische reflecties bij beslissingen aan het levenseinde 

• Voorafgaande Zorgplanning

• Existentiële vragen bij ernstig zieken

• Zelfzorg en teamzorg

• Handvatten voor omgaan met verlies en rouw 

• Bezoek en voorstelling van alle organisaties binnen 
W.E.M.M.E.L., Expertisecentrum Waardig Levenseinde.

Doelgroep: zorgkundigen, verpleegkundigen, 
ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk werkers en 
andere gezondheidswerkers werkzaam in de zorgsector uit 
woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, gezinszorg, mutualiteiten, 
OCMW’s,…

Aantal deelnemers: minimaal 10 – maximaal 18 
Deze cursus gaat enkel door mits voldoende inschrijvingen.

Kostprijs: 330 euro per deelnemer 
Cursusmateriaal, dranken en lunch inbegrepen. 
Educatief verlof op aanvraag. 

Attestering: de deelnemers krijgen een attest van de vorming.

5 donderdagen
09:30-16:00 

najaar 2018
27 september

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

voorjaar 2019 
25 april
2 mei 
9 mei

16 mei
23 mei
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BASISMODULE PALLIATIEF REFERENT
(i.k.v. postgraduaat palliatieve zorg)

Het Forum Palliatieve Zorg heeft sinds een tiental jaar een 
postgraduaatopleiding palliatieve zorg in samenwerking met de 
Brusselse hogescholen Odisee en Erasmus en is daarbij erkend door 
het Ministerie van Onderwijs. Dit postgraduaat omvat twee delen: 
een basismodule ‘palliatief referent’ en een verdiepingsmodule 
‘palliatief deskundige’. 

Programma
In acht volledige lesdagen (en één evaluatiedag) (6 studiepunten) 
maken we de referent palliatieve zorg wegwijs in de relevante 
wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van 
palliatieve zorg in de organisatie. Er wordt ook dieper ingegaan op 
coachingsvaardigheden, aspecten van rouwzorg en voorafgaande 
zorgplanning, het omgaan met familie van zorgvragers, enz. Van 
cursisten verwachten we een actieve inbreng aan de hand van 
onder meer casestudies.

Volgende modules worden aangeboden in de basismodule palliatief 
referent: 

• Basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg 

• Fysieke aspecten bij pijn (observatie en anamnese)

• Verpleegkundige diagnostiek en interventies (pijn- en 
symptoomcontrole)

• Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving

• Contextueel kijken in de palliatieve zorg (omgaan met familie)

• Beslissingen rond het levenseinde (wetgeving en ethische 
reflecties)

• Training voorafgaande zorgplanning

• Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager

• Inzicht in eigen zorgcultuur en cultuur van de organisatie 
(appreciative inquiry) 

• Ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden 
(coaching)

• Hoe vorming organiseren als referent 

• Spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken 

• Cultuursensitieve palliatieve zorg 

• Handvatten voor omgaan met rouw en verlies

• Zelfzorg en teamzorg 

PALL REF
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Doelgroep: de basismodule palliatief referent richt zich tot alle  
beroepsgroepen in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, psycho- 
logen, ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk assistenten, 
vrijzinnig humanistische consulenten, pastores) die reeds referent 
zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden. Je kan 
inschrijven als je een bachelor-of masterdiploma hebt binnen de 
zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 –verpleegkundige 
kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. 

Aantal deelnemers: maximaal 25

Kostprijs: 550 euro voor de basismodule ‘palliatief referent’
Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een 
tarief van 90 euro / lesdag. 
Opleidingscheques en educatief verlof zijn mogelijk.

Evaluatie en getuigschrift: het getuigschrift van ‘Palliatief Refe-
rent’ (6 studiepunten) wordt toegekend aan wie minimaal 90% van 
de lessen van de basismodule heeft bijgewoond én minimaal 50% 
behaald heeft voor de evalutieopdracht.
Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een 
deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde 
programma. 

Inschrijvingen: voor meer informatie over de inhoud kan je terecht 
bij Dennis Demedts (dennis.demedts@ehb.be). 
Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques 
(ann.jaques@odisee.be). Inschrijven voor het postgraduaat kan 
online via www.odisee.be/pgpz. 

Locatie: De lessen gaan door op Odisee Hogeschool, campus 
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Deze campus ligt op 
wandelafstand van Brussel-Centraal. Een wegbeschrijving vind je 
via www.odisee.be.

Er zijn vaste wekelijkse 
lesdagen op donderdag. 

Er zijn 8 opeenvolgende 
lesmomenten in het 
najaar 2018 en één 

evaluatiedag 

20 september
27 september

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

 8 november
15 november 

10 januari (evaluatie)
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POSTGRADUAAT PALLIATIEVE ZORG

Het Forum Palliatieve Zorg heeft sinds een tiental jaar een 
postgraduaatsopleiding palliatieve zorg in samenwerking met de 
Brusselse hogescholen Odisee en Erasmus en is daarbij erkend door 
het Ministerie van Onderwijs. 

De postgraduaatsopleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd 
en zet in alle modules in op interactief werken en casuïstiek 
via een leertraject voor elke student. Cultuursensitief werken 
wordt in elke module als aandachtspunt meegenomen. Er wordt 
vertrokken van individuele leervragen en toegepaste casussen per 
lesonderdeel (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische, 
… invalshoek), zodat de uiteindelijke evaluatie via opdrachten en 
intervisie verloopt, dus niet via klassieke examens.

Deze opleiding omvat de basismodule 'palliatief referent'  
(6 studiepunten, 8 lesdagen) en de verdiepingsmodule ‘palliatief 
deskundige’ (14 studiepunten, 15 lesdagen): 

• Basismodule palliatief referent 

• Verdiepingsmodule palliatief deskundige 

 - Verpleegkundige wetenschappen: o.m. interdisciplinaire 
organisatie, methodologie en wetenschappelijke kennis, 
ethische en deontologische benadering van de zorg, 
wondzorg, aromazorg, … 

 - Biomedische wetenschappen o.m. neoplastische en 
chronische pathologieën, fysiopathologie en symptomen,…

 - Palliatieve zorg in de oncologie

 - Sociale en Menswetenschappen: o.m. training 
gespreksvaardigheden, verhogen van de veerkracht, 
spiritualiteit van de zorgverlener, …

Doelgroep: het postgraduaat richt zich tot alle beroepsgroepen in 
de gezondheidszorg (verpleegkundigen, psychologen, ergothera-
peuten, diëtisten, maatschappelijk assistenten, vrijzinnig humanis-
tisch consulenten, pastores,…). 

Aantal deelnemers: maximaal 25 

POSTGRAD PZ
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Kostprijs: 1250 euro voor de volledige opleiding (basismodule + 
verdiepingsmodule)
Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een 
tarief van 90 euro / lesdag. 
Opleidingscheques en educatief verlof zijn mogelijk.

Evaluatie en getuigschrift: voor het behalen van het getuigschrift 
van het postgraduaat Palliatieve Zorg zijn er twee evaluatiemomen-
ten voorzien: een eerste na de basismodule en een tweede na de 
verdiepingsmodule.

De evaluatieopdrachten bestaan vooral uit reflectieopdrachten 
en casusbespreking met schriftelijke neerslag en de presentatie 
aan een deskundige jury. De evaluatievorm word je uitgebreid 
toegelicht bij aanvang van het programma.

Het getuigschrift van het integrale postgraduaat in de Palliatieve zorg 
(20 studiepunten) wordt toegekend aan wie minimaal 90% van de 
lessen van het volledige programma heeft bijgewoond én minimaal 
50% behaald heeft voor elk van de evaluatieopdrachten. Wie niet 
aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met 
vermelding van het effectief gevolgde programma.

Locatie: de lessen vinden plaats op Odisee Hogeschool, campus 
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Deze campus ligt op 
wandelafstand van Brussel-Centraal. Een wegbeschrijving vind je 
via www.odisee.be.

Inschrijvingen: voor meer informatie over de inhoud kan je terecht 
bij Dennis Demedts (dennis.demedts@ehb.be). 
Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques 
(ann.jaques@odisee.be). Inschrijven voor het postgraduaat kan 
online via www.odisee.be/pgpz. 

Basismodule
8 lesdagen en 
1 evaluatiedag

20 september
27 september

04 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

08 november
15 november

10 januari (evaluatie)

Verdiepingsmodule
15 dagen en 

1 evaluatiedag

22 november
29 november
06 december
13 december
20 december

17 januari
24 januari
31 januari
14 februari
21 februari
28 februari
14 maart
21 maart
28 maart
04 april 

02 mei (evaluatie)
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PALM OPLEIDING (POSTUNIVERSITAIRE 
OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG VOOR 
MEDICI EN MASTERS)
 
PALM is een beknopte en coherente opleiding van 5 dagen (gespreid 
over 9 maanden) in palliatieve zorg met een redelijk eigenzinnige 
aanpak. Deze vorming geeft inhoudelijk aandacht aan de 4 pijlers van 
palliatieve zorg en chronisch ziek zijn: pijn- en symptoomcontrole, 
psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor 
existentieel lijden. Ze doet dit op een (zelf)kritische, empathische 
maar nuchtere manier, rekening houdend met de realiteit en de 
actuele mogelijkheden. De opleiding wordt gegeven door docenten 
met jarenlange praktijkervaring (waarvan veel deskundige artsen 
werkzaam in palliatieve settings). Buiten informatieoverdracht en 
training is er ook ruime aandacht voor een juiste attitude tegenover 
zwaar zieken.
 
De cyclus vormt samen met de LEIF-opleiding een tweeluik. Daar 
waar de LEIF-opleiding vooral aandacht heeft voor het omgaan 
met beslissingen bij het levenseinde en de zorgvuldige praktijk van 
euthanasie, legt de vorming palliatieve zorg vooral de nadruk op de 
opvang, zorg en de behandeling van ernstig ongeneeslijke zieken. 
De opleiding wordt gepatroneerd door de Leerstoel “Waardig 
Levenseinde” van deMens.nu aan de VUB. Folders van deze 
opleiding kunnen afzonderlijk worden aangevraagd. 
Zie www.waardiglevenseinde.eu.

Programma 

• DAG 1 Concept palliatieve zorg, communicatie over 
ongeneeslijk ziek zijn en voorafgaande zorgplanning 
Begrippen palliatieve zorg, historiek, voorzieningen, 
veranderingsprocessen, overgang van curatie naar palliatie, 
vroege communicatie over palliatieve zorg en levenseinde, 
communicatieproces slecht nieuws, voorafgaande 
zorgplanning.

• DAG 2 Overzicht palliatieve therapieën en bijzondere 
patiëntengroepen  
Verwacht ziekteverloop oncologische aandoeningen, 
palliatieve heelkunde, palliatieve radiotherapie, andere 
palliatieve medische therapieën, multidisciplinair oncologisch 
consult, introductie niet–oncologische aandoeningen, 
palliatieve zorg bij kinderen, ouderen, personen met een zware 
beperking.

PALM
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• DAG 3 Pijn- en symptoomcontrole en psychische 
problematieken  
Definiëring pijn, gebruik subcutane pijnpomp, neuropatische 
pijn, interventionele pijntechnieken, casuïstiek, psychische 
symptomen (angst, depressie, delirium, dementie) en 
psychiatrische problematieken, zwakte en anorexie-cachexie, 
urologische problemen. 

• DAG 4 Specifieke palliatieve therapieën en urgenties / 
palliatieve sedatie 
Palliatieve therapieën voor gastro-intestinale problemen 
(mondzorg, nausea/emesis, hik, ascites, darmobstructie, 
diarree, constipatie, incontinentie), therapieën voor pulmonaire 
problemen (hoesten, dyspneu, pleurale effusie), huid- en 
wondproblemen, urgenties in palliatieve zorg, palliatieve 
sedatie, praktijk van palliatieve interventies in thuiszorg, 
ziekenhuis, eenheid, dagcentrum en rol CRA.

• DAG 5 De context: ethische reflecties, existentiële en sociaal-
culturele aspecten en rouwzorg  
Handvaten en tools voor rouwzorg, draagkracht en 
levensbeschouwing, cultuursensitieve palliatieve zorg, ethische 
reflecties. 

Doelgroep: de opleiding in palliatieve zorg is niet alleen een must 
voor (huis)artsen die zich willen vervolmaken in het empathisch 
omgaan met hun patiënten in de supportieve en palliatieve fase, 
maar ze staat ook open voor alle andere professionelen met een 
masteropleiding. 

Aantal deelnemers: maximaal 60

Kostprijs: 425 euro per deelnemer 
Cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Te betalen na inschrijving.
Educatief verlof op aanvraag. Opleidingscheques worden niet 
aanvaard. 

Toelatingsvoorwaarden: gediplomeerd arts of masterdiploma (niet-
masters kunnen ook deelnemen mits toelating na het schrijven van 
een motivatiebrief).

Attestering: de deelnemers krijgen een attest van de vorming en 
accreditatie Ethiek en Economie wordt voorzien. 

Inschrijvingen: Leerstoel Waardig Levenseinde, 02 456 82 09 of 
info@waardiglevenseinde.eu

5 zaterdagen
09:00-16:00

10 november
08 december
02 februari
30 maart

4 mei
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OPLEIDING LEIFNURSES EN 
LEIFCONSULENTEN

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven 
naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect 
voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF (LevensEinde 
InformatieForum) werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van 
de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, 
die in 2002 van kracht werden. LEIF ontstond als een open forum 
voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel 
duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met 
de inhoud van deze wetten. LEIF organiseert de opleiding van de 
LEIFartsen, de LEIFnurses en andere zorgverleners en voorziet een 
telefonische hulplijn rond het levenseinde (LEIFlijn).

Programma 
Deze opleiding is verspreid over 5 modules van elk 6 uur en leidt tot 
een certificaat. Er is telkens een cursus in het voor- en in het najaar. 

Voor de laatste lesmodule (communicatie) kan de groep, - afhan-
kelijk van de grootte en omwille van het interactieve karakter - ge-
splitst worden, wat onmiddellijk verklaart waarom u voor deze mo-
dule 2 data aantreft in het schema. 

Van de cursist wordt verwacht dat hij aanwezig is op de eerste mo-
dule. In deze module wordt immers het kader gecreëerd waarop de 
vervolgmodules verder zullen ingaan. Indien het voor u onmogelijk 
is de eerste module bij te wonen, adviseren we de hele opleiding uit 
te stellen tot het volgende semester. 

De andere modules kunnen aansluitend gevolgd worden of gespreid 
over verschillende semesters.

LEIFOPLEIDING
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• Kennismaking en praktijk van levenseindebeslissingen in de 
eigen werksituatie, beslissingen bij het levenseinde, wetten 
betreffende patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie

• Wetgeving inzake beslissingen bij het levenseinde in de praktijk 
gebracht: voorafgaande zorgplanning en casuïstiek, begrippen 
uit de wet betreffende euthanasie, thema’s uit de palliatieve 
zorg

• De persoon in de wet: het mensbeeld in de zorg, weten-
schappelijk onderzoek rond levenseindebeslissingen, thema’s 
en juridische kanttekeningen bij de wet

• De spelers in de beslissingen bij het levenseinde: communicatie 
tussen de spelers in het beslissingsproces, de praktijk van 
euthanasie en de rol van de LEIFconsulent en LEIFarts, 
levenseindebeslissingen bij psychisch lijden, oefenen met 
beslissingen aan het levenseinde

• Communicatie: teamcommunicatie, communicatie met patiënt 
en familie bij levenseindebeslissingen

Doelgroep: deze LEIFopleiding is bedoeld voor verpleegkundigen, 
apothekers, psychologen, kinesisten, vrijzinnig humanistisch 
consulenten, pastores, maatschappelijk werkers, … die behoefte 
hebben aan opleiding over de beslissingen bij het levenseinde. Ze 
staan immers heel dicht bij de patiënt en worden nog al te vaak 
niet in het beleid betrokken. Bovendien worden bij het levenseinde 
frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet 
altijd even transparant zijn. Gedurende de opleiding wordt inzicht 
verschaft in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de 
mogelijkheden van palliatieve zorg. 

Aantal deelnemers: maximaal 60

Kostprijs: forfaitaire deelnemersbijdrage: 150 euro 
Lunch en studiemateriaal inbegrepen

Attestering: de deelnemers krijgen een attest van de vorming

Inschrijvingen: tel. 02 456 82 15, leifartsen@leif.be of 
leifnurses@leif.be.

Voor meer gedetailleerde informatie over het opleidingsprogramma, 
het continue aanbod en over LEIF zelf, zie www.leif.be en  
www.wilsverklaringen.be

5 dinsdagen
09:30-16:00

Najaar 2018 
25 september

9 oktober 
6 november 

20 november
27 november

of
4 december

Voorjaar 2019
5 februari

19 februari
12 maart 
26 maart

7 mei
of

14 mei
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OPLEIDING LEIFARTSEN

Programma 
Deze opleiding is verspreid over 5 modules van elk 6 uur, is 
geaccrediteerd (ethiek en economie) en leidt tot een certificaat. 

Er is één cursus per jaar. Voor de laatste lesmodule (communicatie) 
kan de groep - afhankelijk van de grootte en omwille van het 
interactieve karakter - gesplitst worden, wat onmiddellijk verklaart 
waarom u voor deze module 2 data aantreft in het schema. Van de 
cursist wordt verwacht dat hij aanwezig is op de eerste module.

• Introductie: kennismaking en praktijk van levenseindebeslis- 
singen in de eigen werksituatie, beslissingen bij het levenseinde, 
wetten betreffende patiëntenrechten en palliatieve zorg, wet 
betreffende de euthanasie, begrippen uit de wet betreffende 
euthanasie

• Wetgeving inzake beslissingen bij het levenseinde in de praktijk 
gebracht: voorafgaande zorgplanning en casuïstiek, thema’s uit 
de palliatieve zorg

• De persoon in de wet: communicatie tussen de spelers in het 
beslissingsproces, wetenschappelijk onderzoek, thema’s en 
juridische kanttekeningen bij de wet

• De spelers in de beslissingen bij het levenseinde: het mensbeeld 
in de zorg, de praktijk van euthanasie en de rol van LEIFarts en 
LEIFconsulent

• Communicatie: teamcommunicatie, communicatie met patiënt 
en familie bij levenseindebeslissingen

LEIFARTSEN



19VORMINGSBROCHURE 2018-2019

Doelgroep: Artsen zijn niet altijd op de hoogte van alle wettelijke 
mogelijkheden bij het levenseinde: de wet patiëntenrechten, de 
wet palliatieve zorg en de euthanasiewet. Daarom werd in 2003 
van start gegaan met een korte, maar intensieve training in deze 
problematiek. 

LEIFartsen zijn huisartsen en ziekenhuisartsen die een opleiding 
volgden i.v.m. de problematiek van euthanasie, beslissingen bij 
het levenseinde en de mogelijkheden van de palliatieve zorg in 
Vlaanderen en Brussel. LEIFartsen kunnen door hun collega-artsen 
gevraagd worden om advies te geven bij moeilijke beslissingen 
bij het levenseinde. Bovendien voorziet de euthanasiewet in een 
verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-terminale 
patiënten van een derde arts). Hiervoor kunnen de LEIFartsen 
gevraagd worden want in de dagelijkse praktijk is het vaak niet 
eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden. 

Aantal deelnemers: maximaal 60

Kostprijs: forfaitaire deelnemersbijdrage: 425 euro 
Lunch en studiemateriaal inbegrepen.

Attestering: de deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijvingen:  
Tel. 02 456 82 15, leifartsen@leif.be of leifnurses@leif.be 

Voor meer gedetailleerde informatie over het opleidings- 
programma, het continue aanbod en over LEIF zelf, zie www.leif.be.

 

5 zaterdagen
09:30-16:00

29 september
13 oktober

17 november
9 februari
16 maart 

of
23 maart



6 zaterdagen
09:30-16:00 

23 september
21 oktober

25 november 
03 februari
10 maart
17 april

5 zaterdagen 
09:30-16:00

1 oktober
22 oktober

19 november
18 februari

22 april of 6 mei

2
PERMANENTE
VORMING
2018-2019
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VORMINGSDAGEN VOOR  
ZORGVERLENERS

1 PALLIATIEVE ZORG BIJ MENSEN MET 
EEN PSYCHIATRISCHE STOORNIS

Mensen met een psychiatrische stoornis vinden moeilijker dan 
anderen een plek in de zorg en worden niet altijd correct behandeld. 
Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening worden 
gemiddeld minder ouder.

De kennis over psychiatrische problemen in de somatische zorg is 
zeer beperkt. Ook in de palliatieve zorg is daar nood.

Tijdens deze opleiding zal er aandacht zijn voor de symptomen 
van angst en depressie die voorkomen in de palliatieve fase waarin 
iemand verkeert.
Daarnaast bespreken we de meest voorkomende psychiatrische 
aandoeningen met een beschrijving van het klinisch beeld, de 
aanpak en de behandeling.

Aan de hand van casuïstiek wordt er stilgestaan bij levenseindevragen 
bij patiënten met een psychiatrische aandoening.

Docent: Koen Titica is psychiater in het AZ Groeninge te Kortrijk en 
bestuurslid van de Vlaamse Verenigingen voor Psychiatrie.

Kostprijs: 25 euro 

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

PV ZV 1

16 oktober

13:00 - 16:00 
(3 uur) 
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2 PIJN- EN SYMPTOOMCONTROLE: 
GASTRO-INTESTINALE SYMPTOMEN 

Tijdens deze vorming komen mondzorg, nausea, emesis, hik, asci-
tes, darmobstructie, diarree, constipatie en incontinentie in het ka-
der van palliatieve zorg aan bod. Aan de hand van casussen worden 
mogelijke behandelingen van deze symptomen besproken.

Doelgroep: voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde zorg-
verleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen.

Docent: Dr. Maridi Aerts is gastro-enteroloog, LEIFarts en teamlid 
van de supportieve en palliatieve zorg UZ Brussel. 

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

PV ZV 2

8 november
13:30 - 16:00

(2,5 uur)
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3 PRAKTISCHE ASPECTEN VAN 
EUTHANASIE

Er bestaan talloze vormingen over de wettelijke aspecten van 
euthanasie. Maar hoe verloopt nu een euthanasieprocedure in de 
thuiszorg, in het WZC of in het ziekenhuis? In deze vorming wordt 
de nadruk vooral gelegd op de praktische aspecten van euthanasie. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de praktijkgerichte brochure 
LEI(F)draad.

• Hoe een ‘echte’ vraag naar euthanasie van een pseudovraag 
onderscheiden?

• Hoe communiceer je hierover met een patiënt?

• Wat zijn valkuilen in de wet?

• Hoe verloopt een euthanasie praktisch en medicotechnisch: 
waarop moet men letten, welke producten worden er gebruikt, 
…

Doelgroep: voor alle geïnteresseerde zorgverleners in de 
thuiszorg, in WZC en in ziekenhuizen. 

Docent: Wim Distelmans is radiotherapeut-oncoloog aan het UZ 
Brussel en hoogleraar in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Hij is voorzitter van Forum Palliatieve Zorg, 
LEIF, Omega en van de Federale Commissie Euthanasie.

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van 

de vorming. 

6 december
13:30 - 16:00

(2,5 uur)

PV ZV 3
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PV VPK 1
4 TOEDIENINGSWEGEN VAN MEDICATIE 
BIJ PATIËNTEN MET SLIKSTOORNISSEN 
(WERKING SUBCUTANE 
SPUITAANDRIJVER)

Tijdens deze vorming krijgen we toelichting over slikstoornissen, 
hulpmiddelen bij orale inname geneesmiddelen, beperkingen 
van toedieningen via een sonde, pletten van medicatie en een 
praktijkoefening in kleine groepen over het gebruik van de 
subcutane spuitaandrijver. Deze vorming wordt tweemaal ingericht. 

Doelgroep: verpleegkundigen uit thuiszorg, woonzorgcentra en 
ziekenhuizen.

Docent: Bie Lambrechts is verpleegkundige binnen de palliatieve 
thuiszorgequipe Omega met uitgebreide ervaring in de woonzorg-
centra. 

Kostprijs: 25 euro 

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

17 januari
13:00 - 16:00

(3 uur)
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5 PALLIATIEVE ZORG BIJ PERSONEN MET 
MIGRATIEACHTERGROND
 

Er is nog veel onbekend over palliatieve zorg onder personen met 
migratie achtergrond. Goede palliatieve zorg voor migranten vraagt 
kennis en communicatievaardigheden van de betrokken artsen en 
zorgverleners enerzijds en meer zelfmanagement van migranten 
anderzijds.

In deze vorming gaan we na waar migranten en zorgverleners 
tegenaan lopen bij palliatieve zorg o.a.:

• tegenstrijdigheid in wens over informeren over diagnose en 
prognose

• wisselende ideeën over (curatief) doorbehandelen

• wisselende ideeën over morfinegebruik

• voorkeur voor zorg door familie

• onbegrip overname behandeling van specialist naar huisarts

• onbekendheid en moeite met begrippen palliatieve sedatie en 
euthanasie

Doelgroep: voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde 
zorgverleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen.

Docent: Naziha Maher is sinds 1 maart 2005 werkzaam bij Kom 
Op Tegen Kanker (KOTK), als projectcoördinator Diversiteit 
/psychosociale zorg naar migranten en etnisch culturele 
minderheden  toe.

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

Locatie: deze vorming vindt plaats in het Huis voor Gezondheid 
Brussel, Lakensestraat 76, 1000 Brussel. 

PV ZV 4

21 februari
13:00 - 16:00

(3 uur)
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6 KINDEREN TOEGELATEN?! EEN WARM 
PLEIDOOI OM KINDEREN TE BETREKKEN 
BIJ DE ZIEKTE/ HET LEVENSEINDE VAN 
DE (GROOT)OUDER.

Via deze opleiding willen we de vele hulpverleners die werken met 
volwassen patiënten aanmoedigen om kinderen meer te betrekken 
bij de ziekte / het sterven van de (groot)ouder. Het is begrijpelijk 
dat in eerste instantie bij psychologen en andere hulpverleners de 
nadruk ligt op de noden van de patiënt zelf en bij de uitbreiding bij 
de partner, maar als de patiënt een (groot)ouder is dan zal men ook 
aandacht moeten hebben voor zijn rol als (groot)ouder en voor de 
noden bij de kinderen die daaruit voortvloeien. In deze opleiding  
wil de spreker gezondheidsmedewerkers overtuigen om nog meer 
in te zetten op ondersteuning van kinderen onder meer aan de 
hand van casussen en ze geeft ook praktische tips over hoe dan 
met kinderen om te gaan. Er wordt op een zeer interactieve manier 
tewerk gegaan waarbij de vragen van de deelnemers centraal 
worden gesteld. 

Doelgroep: voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde 
zorgverleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen. 

Docent: Veerle Cosyns is onco-psycholoog en werkt ruim 20 jaar 
op de kinderoncologische afdeling van het UZ Brussel. Ze heeft on-
der meer een langdurende opleiding clientgerichte therapie en de 
opleiding psycho-oncologie gevolgd.  Binnen haar werk staat laag-
drempelige hulpverlening centraal met een groot respect voor de 
noden en behoeften van elkeen binnen het gezin en het volledige 
systeem waar het patiëntje deel van uitmaakt (bijvoorbeeld school).

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 

vorming.

4 april
13:00 - 16:00

(3 uur)

PV ZV 5
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PV ZV 6
7 SLECHTNIEUWSGESPREK: TRAINING 
VIA SIMULATIE 

In de zorg en in het bijzonder in de palliatieve zorg, moet men als 
zorgverlener regelmatig slecht nieuws meedelen aan een patiënt 
of een bewoner. Je moet bv. aan een bewoner van je woonzorg-
centrum meedelen dat zijn kortverblijf permanent wordt, je moet 
aan de kinderen van een bewoner meedelen dat hun moeder sterk 
achteruit gaat en terminaal is, je moet aan je patiënt meedelen dat 
zijn kanker niet meer in remissie is, enz. De menselijke reacties hier-
bij zijn niet altijd voorspelbaar: sommigen zullen doen alsof slecht 
nieuws hen niet raakt, anderen zullen zeer emotioneel reageren. 
Slecht nieuws brengen is echter een belangrijk moment in het ver-
dere verloop van de ziekte van die persoon en in de (vertrouwens)
relatie met de zorgverleners. Daarom is het van belang dat je zorg-
vuldig tewerk gaat bij het doorgeven van het slechte nieuws. Na 
een korte uiteenzetting oefenen de deelnemers in deze training aan 
de hand van simulaties met een actrice. Dit gebeurt op basis van 
casussen die eventueel door de cursisten zelf vooraf doorgegeven 
worden.

Doelgroep: voor palliatief referenten en alle geïnteresseerde 
zorgverleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen.

Docent: Hannie Van den Bilcke is communicatiewetenschapper en 
coördinator van het Brusselse Expertise Levenseinde (waaronder 
het Forum Palliatieve Zorg). Zij wordt bijgestaan door actrice Inge 
Verhees en klinisch psychologe Vicky Van de Velde.

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

21 mei
09:30 - 12:30

(3 uur)
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6 juni
13:00 - 16:00 

(3 uur)

8 PIJNCONTROLE EN PALLIATIEVE 
SEDATIE BIJ OUDEREN MET DIVERSE 
ZIEKTEBEELDEN 

Tijdens deze vormingsnamiddag gaan we o.m. dieper in op de 
praktijk van pijncontrole en palliatieve sedatie. We bekijken de 
basisprincipes van pijncontrole, de beschikbare pijnmedicatie 
en nomenclatuur, soorten pijn (somatische pijn, orgaanpijn, 
neuropatische pijn, autonoom zenuwstelsel), de principes van 
chronische pijntherapie, de rol van adjuvantia, morfine, … 
Daarnaast wordt de praktijk van palliatieve sedatie toegelicht, 
en het verschil met euthanasie. In het bijzonder wordt aandacht 
besteed aan de communicatie hierover met patiënten en hun familie. 

Doelgroep: voor alle geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, 
in WZC en in ziekenhuizen.

Docent: Wim Distelmans is radiotherapeut-oncoloog aan het UZ 
Brussel en hoogleraar in palliatieve geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit Brussel en voorzitter van Forum Palliatieve Zorg, LEIF 
en Omega.

Kostprijs: 25 euro

Attestering: de deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.

PV ZV 7
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VORMINGSAANBOD IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.) is de Brusselse campus 
van het Expertisecentrum Waardig Levenseinde (W.E.M.M.E.L.). 
Br.E.L. ondersteunt de brede bevolking, patiënt, mantelzorger en 
hulpverlener wat betreft palliatieve zorg en vragen omtrent het 
levenseinde in de Brusselse regio. 
Br.E.L. lanceert in 2018-2019 een volwaardig vormingsprogramma, 
in samenwerking met Brusselse partners uit het werkveld. We 
stellen het hier kort voor:

01 MEERDAAGSE OPLEIDINGEN

• Basismodule palliatief referent (zie p 10):  
8 lesdagen en één evaluatiedag, getuigschrift palliatief 
referent. In samenwerking met Odisee Hogeschool en 
Erasmushogeschool Brussel. Locatie: Laarbeeklaan 121, 1090 
Jette.

• Postgraduaat palliatief deskundige (zie p 12):  
23 lesdagen en 2 evaluatiedagen, getuigschrift palliatief 
deskundige. In samenwerking met Odisee Hogeschool en 
Erasmushogeschool Brussel. Locatie: Laarbeeklaan 121, 1090 
Jette.

02 PERMANENTE VORMING 

• Palliatieve Zorg bij personen met migratie achtergrond 
(zie p 25) op 21/02/2018 in samenwerking met Huis voor 
Gezondheid, Lakensestraat 76 te 1000 Brussel.

• Vormingssessies palliatief referent.  
Alle modules van de meerdaagse opleiding palliatief referent 
kunnen ook apart worden gevolgd. De sessies vinden plaats in 
Odisee Hogeschool, campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 
Brussel. Kosten 45€ per halve dag en 90€ voor een volledige 
dag. De deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming.  Inschrijven via www.odisee.be/pgpz. 
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• Een greep uit de 15 modules: 

 - Beslissingen rond het levenseinde  
op 20 september, 14:00 - 17:00 met Paul Destrooper - LEIF 
consulent

 - Handvatten voor omgaan met rouw en verlies  
op 27 september, 14:00 - 17:00 met Gerke Verthriest - 
rouwtherapeute

 - Fysieke aspecten bij pijn: observatie en anamnese  
op 04 oktober van 9:00 tot 13:00 met Bie Lambrechts – 
palliatief verpleegkundige MBE Omega

 - Verpleegkundige diagnostiek en interventies in de 
palliatieve zorg  
op 11 oktober, 09:00 - 17:30 door Carmino Vanmeerhaeghe 
- palliatief verpleegkundige AZ Damiaan Oostende

 - Existentiële en spirituele pijn en zorg  
op 18 oktober, 09:00 - 12:00 door Kathleen Van Steenkiste, 
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent 

 - Contextueel kijken in de palliatieve zorg  
op 18 oktober, 13:00 - 16:00 door Natasja Jennekens – 
lector UCLL en contextueel therapeute

 - Het ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden 
(coaching) 
op 25 november, 09:00 - 16:45 door Rudi Timmermans – 
lector Odisee 

 - Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager  
op 8 november, 09:00 - 13:00 met Jan Blockhuys - 
communicatiedeskundige Woordzorg

 - Cultuursensitieve zorg in een palliatieve context  
op 15 november, 09:00 - 12:00 door Naziha Maher - 
MOPA-project Kom op tegen Kanker

 - Zelfzorg en teamzorg  
op 16 november van 13:00 - 16:00 door Caroline Damman - 
docent Wijkplaats bvba 

• Infosessies voor bijzondere cliëntengroepen  
intensieve infosessies, in mei-juni 2019, over heel specifieke 
ziektebeelden, doelgroepen en verdieping.  
Deze sessies vinden plaats in hartje Brussel (Odisee, Campus 
Terranova, Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel) en staan in het 
bijzonder open voor Brusselse zorgverleners.  
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• De deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest van de 
vorming. Inschrijven bij Groepscentrum Permanente Vorming-
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Tel: 02 609 37 37 
gpv@odisee.be en www.odisee.be/gpv 

 - Palliatieve zorg bij kinderen  
op 16/05/19 van 09:00 tot 13:00 met Ilse Ruysseveldt, 
coördinator Kites - Kinderzorgteam UZ Leuven

 - Palliatieve Zorg bij personen met neurodegeneratieve 
aandoening  
op 16/05/19 van 14:00 tot 18:00 met An van 
Nunen, dr. fysische geneeskunde en revalidatie / 
systeempsychotherapeut

 - Palliatieve zorg bij personen met dementie  
op 23/05/19 van 09:00 tot 13:00 door Jo Lisaerde, huisarts 
en CRA

 - Palliatieve zorg in de thuiszorg  
op 23/05/19 van 14:00 tot 18:00 door Bie Lambrechts, 
palliatief verpleegkundige MBE Omega

 - Bijzondere topics in levenseindebeslissingen  
op 06/06/19 van 09:00 tot 13:00 met Paul Destrooper, 
LEIFconsulent

 - Palliatieve zorg in de woonzorgcentra 
op 06/06/19 van 14:00 tot 18:00 door Dirk Vermoesen, 
hoofdverpleegkundige WZC 

 - Palliatieve zorg bij personen met matige en ernstige 
mentale handicap  
op 13/06/19 van 09:00 tot 13:00 met Luc Van Gils, 
palliatief referent DVC St. Jozef Antwerpen 

 - Palliatieve zorg vanuit de herstelvisie binnen psychiatrie 
op 13/06/19 van 14:00 tot 18:00 met Ann Callebert, 
klinisch psychologe, specialisme herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid



32 W.E.M.M.E.L. EXPERTISECENTRUM WAARDIG LEVENSEINDE

03 EVENTS 

• 30 jaar palliatieve zorg in België: vzw Omega nodigt u op 
24/11/18 van harte uit voor 3 interactieve debatten:  
- Impact van de zesde staatshervorming op de palliatieve zorg 
- Het nut van het (huidig) model palliatieve zorg 
- Is palliatieve zorg nog altijd een taboe? 
Locatie: KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel 

• 4de EPC Congres op 07/02/19 in Odisee Hogeschool, 
campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

• Maand van de Palliatieve Zorg: om de palliatieve - en 
levenseindezorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer 
in de kijker te zetten roept Br.E.L. februari voor het derde 
jaar uit tot ‘Maand van de Palliatieve zorg’. In de rand van het 
4de EPC Congres bieden we verschillende activiteiten aan 
over palliatieve zorg en levenseinde waaronder vormingen, 
debatten, filmvoorstellingen, infosessies, expo’s, … Tijdens 
de 'Maand van de Palliatieve Zorg' wil Br.E.L. alle betrokken 
actoren bereiken en interessante uitwisselingsmomenten 
mogelijk maken. 
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TERUGKOMDAGEN VOOR 
VRIJWILLIGERS

Terugkomdagen voor vrijwilligers zijn ontmoetingsmomenten 
waarbij we een aantal specifieke thema’s uitdiepen en dit onder 
begeleiding van deskundigen met een hart voor vrijwilligers. We 
bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om onderling ervaringen 
uit te wisselen en kennis op te doen.

We plannen twee terugkomdagen in 2018-2019: 

Hoe omgaan met patiënten met een visuele handicap?

In deze inlevingssessie ontdekken we de wereld van de blinde 
en slechtziende personen. Samen ondervinden we hoe het is om 
dingen te ervaren die anders zo vanzelfsprekend zijn en krijgen 
we o.a. tips over hoe we personen met een visuele beperking op 
een correcte manier kunnen begeleiden. Een vorming door Greet 
Bervoets, werkzaam als therapeut bij de Brailleliga. 

Patienten met psychische problemen. Hoe gaan we hier als 
vrijwilliger mee om? 

Ook palliatieve vrijwilligers worden ingeschakeld bij patienten met 
psychische problemen. De combinatie van psychische en fysieke 
problemen wegen voor deze patiënten soms extra zwaar. De 
problemen kunnen zich bij die groep patienten manifesteren in 
contact met anderen. Als vrijwilliger staan we daarin vaak alleen, 
wat de begeleiding moeilijk kan maken.

In deze workshop gaan we in op welke problemen veel voorkomen 
en hoe we dit kunnen begrijpen. Daarnaast reiken we handvaten 
aan, die de zorg gemakkelijker kunnen doen verlopen.

Sofie Eelen zal jullie hierin begeleiden. Zij is psychologe-
psychotherapeute in het CGG Vagga te Zoersel en heeft ervaring 
met het werken met mensen met uiteenlopende en complexe 
psychische problemen.

Doelgroep: vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de 
palliatieve zorg of in contact komen met palliatieve situaties, en 
vrijwilligersverantwoordelijken.

Kostprijs: gratis (voor alle vrijwilligers van de regio Brussel-Halle-
Vilvoorde, anderen betalen 25 euro)

TKD VW

Hoe omgaan met 
patiënten met een 
visuele handicap?

14 september
 13:00 - 16:00

Patienten met 
psychische problemen. 
Hoe gaan we hier als 
vrijwilliger mee om?  

25 januari
09:30 - 12:30
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SYMPOSIUM CONGRES EDUCATION IN 
PALLIATIVE CARE / EPC 

Als hulpverleners in de supportieve zorg of bij het levenseinde, 
respecteren we vergaand het privéleven van mensen, en de keuzes 
die ze over medische en andere beslissingen nemen, al dan niet in 
voorafgaande wilsbeschikkingen vastgelegd. Wat moet je daarvoor 
kennen als arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, 
vrijzinnig humanistisch consulent, pastor? En wat leer je daarover 
thuis, op school, in het werkveld, in vormingen en opleidingen? En 
hoe kan je een ‘blijvend’ leerklimaat in je werkveld introduceren? 

Op het vierde congres 'Education in Palliative Care' (EPC) 
lichten we één aspect van palliatieve zorg uit, en koppelen 
daar verschillende leervormen aan in workshops. Dit con-
gres is een samenwerking tussen Odisee hogeschool Brussel,  
Erasmushogeschool Brussel en Forum Palliatieve Zorg / Expertise-
centrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L.

Locatie: Odisee Hogeschool, campus Brussel, Warmoesberg 26, 
1000 Brussel 

Contact: Forum Palliatieve Zorg: 02 456 82 09 of  
info@forumpalliatievezorg.be of online via www.epc-congres.be

EPC

7 februari

09:00-17:00 
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LUNCHDEBATTEN

Lunchdebatten zijn bijeenkomsten van de Algemene Vergadering 
van het Forum Palliatieve Zorg, opengesteld voor alle geïnteres-
seerden. We houden een maatschappelijk debat over actuele on-
derwerpen in de palliatieve zorg en/of het levenseinde. Tijdens 
deze lunch worden er gastsprekers uitgenodigd die over specifieke 
onderwerpen een uiteenzetting geven. Er is ruimte voor interactie, 
vraagstelling en discussie. 

Verdere programmatie en sprekers per sessie worden later meege-
deeld op onze website: www.forumpalliatievezorg.be. 

Kostprijs: 5 euro 
Broodjes en dranken worden voorzien. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

LUNCHDEBAT

16 november
22 februari

7 juni

 12:30 - 14:00
(onthaal vanaf 12:00)



3
OPLEIDINGEN
OP MAAT
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INFOAVONDEN PALLIATIEVE ZORG 
VOOR HET BREDE PUBLIEK 

In samenwerking met het Forum Palliatieve Zorg kan uw 
organisatie een gratis infoavond palliatieve zorg organiseren voor 
de plaatselijke bevolking van een gemeente, voor hulpverleners, 
artsen, enz. Dit gebeurt in samenwerking met lokale verenigingen, 
OCMW, mutualiteit, woonzorgcentra, huisartsenverenigingen,… 
Deze avond kan plaatsvinden in de lokalen van de organisatie zelf 
of op andere locaties bv. zaal woonzorgcentrum, in het cultureel 
centrum van de gemeente, parochiezaal,...

Tijdens deze infoavond kunnen een aantal sprekers aan bod komen 
die vertellen over hoe zij aan palliatieve zorg doen in hun werksetting: 
o.m. directie woonzorgcentrum, huisartsen, verpleegkundigen 
eenheden/dagcentra, verpleegkundige thuiszorgequipe Omega van 
uw regio. Nadien is er tijd voor vraagstelling vanuit het publiek en 
debat. Deze avond wordt gecoördineerd en gemodereerd door het 
Forum Palliatieve Zorg. 

Ook is er de mogelijkheid om een film over het thema te vertonen, 
met een nabespreking. Het Forum beschikt over een zeer uitgebreide 
collectie fictie- en docufilms over levenseinde en palliatieve zorg.

Praktisch: het Forum Palliatieve Zorg zorgt voor de inhoudelijke 
coördinatie en organisatie van de bijeenkomsten en de avond zelf, 
het ontwerp van een affiche die verspreid kan worden in de hele ge-
meente, publiciteit voor het initiatief via onze contacten en vergoe-
ding van de sprekers op de infoavond.

We verwachten van de initiatiefnemers het zoeken van een aantal 
gemotiveerde hulpverleners/vrijwilligers/artsen die deze avond 
mee willen realiseren, de aanwezigheid op de bijeenkomst(en) 
voor de voorbereiding van de infoavond, uw medewerking op de 
infoavond zelf en publiciteit voor het initiatief via jullie contacten.

Contact: Forum Palliatieve Zorg: 02 456 82 09 of 
info@forumpalliatievezorg.be of online via 
www.forumpalliatievezorg.be
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Het Forum Palliatieve Zorg biedt vormingen aan op maat van uw or-
ganisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. woonzorgcentra, man-
telzorg, seniorenorganisaties, gezinszorg, thuiszorgdiensten, scho-
len, sociale diensten van gemeenten,…). U heeft de mogelijkheid 
om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren of in de lo-
kalen van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. Indien u de vorming 
binnen de eigen voorziening organiseert, dient u wel te beschikken 
over een voldoende groot vormingslokaal en projectiemogelijkheid.

Wij bieden volgende vormingen op maat aan: 

• Basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg, 
patiëntenrechten, euthanasie

• Comfortzorg en de laatste zorgen 

• Pijncontrole en symptoomcontrole 

• Gebruik subcutane spuitaandrijver 

• Communicatie met patiënt, familie en zorgverleners

• Levenseindebeslissingen en de spelers hierbij (huisarts, 
zorgverleners, naasten,…)

• Rouw en verliesverwerking voor patiënt en naasten

• Existentiële zorg en zingeving

• Zelfzorg en teamzorg

• Cultuursensitieve palliatieve zorg 

• Training slechtnieuwsgesprekken voor zorgvrager en naasten 

• Omgaan met lastige zorgvragers

• Werken rond kleine doelen bij het levenseinde 

• Intervisie en ethisch zorgoverleg voor verpleegkundigen in 
palliatieve zorg 

Het onderwerp wordt verder afgestemd op de voorkennis van de 
deelnemers. De inhoud en duur van dit programma bepaalt de orga-
nisatie zelf, in overleg met de vormingscoördinator van het Forum. 

Kostprijs: 90 euro per lesuur, exclusief verplaatsingskosten van de 
docent.

Contact: Forum Palliatieve Zorg: 02 456 82 09 of  
info@forumpalliatievezorg.be of  
online via www.forumpalliatievezorg.be

VORMING OP MAAT VOOR  
ZORGVERLENERS
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INTERVISIE VOOR ZORGVERLENERS

Dit intervisie-aanbod is er voor verpleegkundigen, paramedici, 
artsen, CRA’s,… werkzaam in woonzorgcentra, serviceflats en 
assistentiewoningen, ziekenhuizen, palliatieve eenheden en 
dagcentra, thuisvervangende voorzieningen, …. 

Het Forum Palliatieve Zorg wil met u mee zoeken naar een gepaste 
werkvorm om het palliatief team te ondersteunen. Dit kan door 
intervisie. Intervisie is een werkvorm die eigen reflecteren en 
handelen bevordert. Er wordt niet oordelend geluisterd naar de 
persoon die een case-situatie aanbrengt. De andere personen geven 
feedback en denken mee oplossingsgericht na.

Kostprijs: 90 euro per lesuur + verplaatsingskosten van de docent. 

Praktisch: afhankelijk van de noodzaak kunnen intervisiekringen  
opgericht worden die geografisch verspreid zijn. Zo kunnen mede-
werkers vanuit verschillende woonzorgcentra deelnemen aan een-
zelfde intervisiegroep. 

Contact: Forum Palliatieve Zorg: 02 456 82 09 of  
info@forumpalliatievezorg.be of  
online via www.forumpalliatievezorg.be
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VORMING VOORAFGAANDE 
ZORGPLANNING VOOR ZORGVERLENERS 
(I.S.M. LEIF)

Dit betreft een sessie bedoeld voor professionele zorgverleners (in 
de thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen,…). Dit pakket wordt 
aangepast aan de beroepsgroep (artsen, verpleegkundigen, zorg-
kundigen) en kan aangevraagd worden in Vlaanderen en Brussel. 
Deze sessie kan worden uitgewerkt in samenwerking met de regio- 
nale LEIFpunten.

De sessie omvat o.a.

• toelichting bij de 5 correcte wilsverklaringen en tot welke 
mogelijkheden ze leiden

• voor wie zijn ze bestemd, met wie worden ze ingevuld

• welke zijn de troeven en hindernissen van deze 
wilsverklaringen

• uitleg over vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon

• hoe brengen we deze wilsverklaringen aan bij de zorgvragers: 
hoe communiceren met de zorgvrager en zijn naasten?

Praktisch: de vormingssessie is opgevat als een tweeluik, met een 
luik vorming (1u) en een luik training (2u op interactieve wijze en 
met roloefeningen a.h.v. casussen). Deze sessie wordt begeleid door 
een procesbegeleider (van LEIF) en een acteur/actrice.

Een sessie duurt 3 uur met als vaste prijs 350 euro.

Er wordt uitgegaan van een voorkennis betreffende medische  
beslissingen bij het levenseinde.

Voor elke deelnemer is een brochure met de correcte wilsverkla-
ringen en een handleiding voorzien.

Contact: stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel  
naar 02 456 82 09.
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VORMING VOORAFGAANDE  
ZORGPLANNING VOOR HET BREDE  
PUBLIEK (I.S.M. LEIF)

LEIF biedt een infosessie aan over voorafgaande zorgplanning, 
op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (bv. 
verenigingen, OCMW’s, gemeentes, dienstencentra, mutualiteiten, 
woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, scholen, …). U heeft de 
mogelijkheid om een sessie in uw eigen voorziening te organiseren, 
of in de lokalen van LEIF. 

Aan de hand van voorbeelden en interactie worden de deelnemers 
ruim geïnformeerd over hun mogelijkheden om nu een zorgplanning 
te maken voor later, wanneer ze hun wil niet meer zouden kunnen 
uitdrukken. Deze informatie wordt ook aanschouwelijk gebracht 
door middel van voorbeelden en praktijkoefening.

Praktisch: de vorming wordt afgestemd op de voorkennis van de 
deelnemers. De duur bepaalt de organisatie zelf, in overleg met LEIF 
(min. 1,5 uur, richtprijs hiervoor bedraagt 100 euro). 

Voor elke deelnemer wordt een brochure met de correcte 
wilsverklaringen en een handleiding voorzien.

Contact: stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel naar 
02 456 82 09.



ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bevestiging
Wij bevestigen uw inschrijving per e-mail, met alle nodige praktische informatie. Een 
cursus kan pas starten bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus wordt geannuleerd, 
wordt u hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Het inschrijvingsgeld wordt dan 
terugbetaald. 

Betaling
Na inschrijving ontvangt u een factuur met bijgevoegd alle betalingsmodaliteiten. Uw 
inschrijving is definitief na bevestiging én betaling.

Annulatie
Annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor de cursus. Bij tijdige annulatie betalen wij u het 
inschrijvingsgeld terug. Zonder tijdige annulatie, kan er geen terugbetaling gebeuren. 
Een ingeschreven persoon kan zich laten vervangen, indien u deze wijziging vooraf aan ons 
doorgeeft. 

Educatief verlof
Educatief verlof voorafgaand aan de opleiding aan te vragen bij inschrijving, enkel voor de 
meerdaagse opleidingen. Opleidingscheques worden niet aanvaard. 

Attestering
Bij elke opleiding is er een aanwezigheidsattest voorzien.

Accreditering
Voor artsen die vorming volgen, wordt accreditatie aangevraagd.

U kan op aanvraag een beroep doen op het expertisecentrum voor een rondleiding en  
voorstelling van alle organisaties die hier onderdak vinden.  
Voor meer informatie, tel. 02 456 82 07, info@wemmel.center of www.wemmel.center

tel. 02 456 82 07
www.forumpalliatievezorg.be

LevensEinde InformatieForum
Leiflijn 078 15 11 55
www.leif.be

Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de VUB
tel. 02 456 82 09
www.waardiglevenseinde.eu
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J. Vander Vekenstraat 158
1780 WEMMEL

02 456 82 09
www.wemmel.center




