Vormingscentrum HIVSET vzw
Herentalsstraat 70
2300 TURNHOUT
Tel. 014 47 13 12
Fax 014 47 13 27
vormingscentrum@hivset.be
vormingscentrum.hivset.be

Praktisch
Duur?
1 academiejaar
Waar?
Vormingscentrum HIVSET
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
&
K.H. Kempen, Campus Turnhout
Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
Vaste lesdag?
donderdag van 9.00 tot 16u.30
om de 14 dagen

Directeur
Bob Van de Putte
bob.van.de.putte@hivset.be

Inschrijvingsgeld?
volledig postgraduaat: 713,00 euro

Coördinator + Vorming op maat
Wendy Franquet
wendy.franquet@hivset.be

Faciliteiten?
Opleidingscheques
Educatief verlof
Gelieve dit te melden bij de inschrijving.

Vorming voor verpleegkundigen &
vroedkundigen
François Diepstraten
francois.diepstraten@hivset.be

Meer info?
Natasja Seels, natasja.seels@hivset.be
Opleidingsverantwoordelijke Palliatieve Zorg
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Natasja Seels
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POSTGRADUAAT

Vorming voor verzorgenden &
begeleiders
Juan Luyten
juan.luyten@hivset.be
Coaching & Projecten
Helga Van den Eynde
helga.van.den.eynde@hivset.be

EU

Zorgen voor
een waardig levenseinde:
kwaliteitsvolle zorg
tot het einde

•

POSTGRADUAAT
REFERENTIEPERSOON
PALLIATIEVE ZORG
Het programma is samengesteld i.s.m.
het Palliatief Netwerk, arrondissement
Turnhout.
Het postgraduaat palliatieve zorg wil een
aanzet zijn tot een veranderde cultuur
m.b.t. palliatieve zorg. Deze opleiding
sluit aan bij enkele actuele tendensen in
de gezondheidszorg in het algemeen en
zorg om het levenseinde in het bijzonder.
Toenemende aandacht voor de opvang
en begeleiding van zorgvragers en hun
naasten in de laatste levensfase, maatschappelijke ontwikkelingen en aandacht
voor belevingsgerichte zorgverlening zijn
hierin essentieel.
Deskundigheid, motivatie en inzet zijn
belangrijke elementen om deze kwalitatief hoge zorg te verlenen. De opleiding
wil zorgverleners sensibiliseren, motiveren en deskundiger maken.
Een praktische verdieping in het wetenschappelijk onderzoek biedt hier bovenop
de mogelijkheid om deze zorg te verlenen
en evidence-based principes toe te passen en te implementeren.

Een gevarieerd programma

Voor wie?

Het inhoudsspecifieke onderdeel wordt ge-

Bachelors verpleegkunde, HBO5-verpleeg-

spreid over 19 lesdagen vnl. donderdagen

kundigen, bachelor in de orthopedagogie,

van september tot juni. De totale opleiding

kinesisten, ergotherapeuten, maatschappe-

bestaat uit 20 studiepunten.

lijk werkers, ...

Inhoudsspecifieke onderdelen

Projectwerking

Basis

De cursist werkt een praktijkgericht werk-

• Concept palliatieve zorg

stuk uit onder begeleiding van een promotor

• Pijn- en symptoomcontrole

en stelt dit werk voor op het einde van het

• Rouw en verlies

academiejaar.

• Comfortzorg
• Communicatie

Evaluatie

Verdieping

Bachelors die het postgraduaat met een po-

•

Voeding en mondzorg

sitieve evaluatie beëindigen, ontvangen een

•

Relaxatie en aromatherapie

getuigschrift van postgraduaat in de pallia-

•

Spiritualiteit

tieve zorg, de anderen een creditattest.

•

Zorgethiek

•

Organisatie van palliatieve zorg

•

Sociale zorgaspecten

•

Juridische zorgaspecten

•

Interdisciplinaire samenwerking

•

Zorg voor de zorgende

•

Casuïstiek en intervisie

•

Wetenschappelijk onderzoek

•

Vroegtijdige zorgplanning
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