Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen

Inleiding
In de laatste fase van zijn leven heeft elke patiënt recht op goede palliatieve zorg die de
kwaliteit van leven van hemzelf en van zijn omgeving helpt te optimaliseren. Hierbij krijgen
fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften alle nodige aandacht; hulpverleners
focussen nog meer dan voorheen op patiënt, familie en allen die daarbij betrokken zijn.

Vorming
Deze zorgverlening vergt een aangepaste opleiding en navorming. Artsen dienen de
basiscompetenties in een basisopleiding te verwerven. Deze worden vervolgens in een
postgraduaatopleiding uitgebreid en verdiept. Alle artsen, in welke setting ze ook werken,
moeten een goede symptoomanamnese kunnen verrichten en een goede pijn- en
symptoomcontrole kunnen verzekeren. Artsen moeten ook de nodige kennis, attitude en
vaardigheden verwerven om bij palliatieve en terminale patiënten de diagnose en de
prognose van een levensbedreigende ziekte-evolutie te bespreken. Ze moeten leren om de
psychosociale en spirituele noden van de patiënt en zijn familie te detecteren en daarover
ook adequaat kunnen communiceren. Tenslotte is de arts een sleutelfiguur binnen een
interprofessioneel team.

Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen
Om zoveel mogelijk de basiscompetenties van deze jonge discipline aan te leren, werd vanaf
het midden van de jaren ’90 jaarlijks een interuniversitaire postacademische vorming
palliatieve zorg voor artsen georganiseerd. We zijn echter op een ogenblik gekomen dat we
mogen verwachten dat vanaf nu elke medische faculteit deze basiscompententies zelf
volledig opneemt in het basiscurriculum van haar artsenopleiding. Met deze nieuwe
interuniversitaire cursus willen we een stap verder zetten: met een scala van activerende
lesvormen deze basiscompententies inhoudelijk verbreden en verdiepen tot het niveau van
een postgraduaatopleiding palliatieve zorg.

Voor wie is deze cursus bestemd?
Deze intensieve cursus palliatieve zorg is bedoeld voor artsen die over een goede basiskennis
inzake palliatieve zorg beschikken. Zij hebben reeds een zekere klinische ervaring in
palliatieve zorg of dragen verantwoordelijkheid in een palliatieve zorgsetting (referentiearts
of equipearts in een begeleidingsequipe, arts in supportteam, arts in een dagcentrum of
palliatieve eenheid).

Inhoudelijk en organisatie
Er worden 3 residentiële modules georganiseerd, telkens van donderdagmorgen tot
zaterdagmiddag. Elke module wordt georganiseerd door een universiteit, in samenwerking
met de lokale netwerken palliatieve zorg.
Module 1

Aanvullingen in pijn en symptoomcontrole - Organisatie: VU Brussel
oktober: 28, 29 en 30 oktober 2010 in Wemmel – netwerk palliatieve zorg
Brussel-Halle-Vilvoorde

Module 2

Planning van de zorg - Organisatie: KU Leuven
januari : 20, 21 en 22 januari 2011 in Leuven - KUL Gasthuisberg - Onderwijs
en Navorsing

Module 3

Psychosociale en spirituele zorg, communicatie
hulpverleners - Organisatie: U Gent
april : 7, 8 en 9 april 2011 in Het Pand - Gent

met

patiënt

en

Algemene en eindcoördinatie: Universiteit Antwerpen
Praktische organisatie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Onkosten
Deelname kost € 1200 (€ 1100 bij voorinschrijving tot 10 september 2010).
Hierin zijn begrepen: inschrijvingsgeld, gebruik van lokalen, lesmaterialen, vergoeding voor
de lesgevers en moderatoren, maaltijden, koffiebreaks.
Hotelaccomodatie wordt voorzien. De kostprijs bedraagt € 150-250 voor 2 nachten.
Overnachting is niet inbegrepen in het inschrijvingsbedrag en reservatie per module is
mogelijk.

Accreditering: wordt aangevraagd en de deelnemers krijgen een getuigschrift na afloop van
deze cursus.

Hoe inschrijven? Via het elektronisch inschrijvingsformulier van de Federatie Palliatieve
Zorg Vlaanderen (zie www.palliatief.be>opleidingen>elektronisch inschrijvingsformulier).
Gebruik de code: IUPGPZA

Verantwoordelijken
Inhoudelijke vragen kan u via mail richten aan onderstaande contactpersonen.
De inhoudelijke organisatie gebeurt door volgende docenten:
Voor Antwerpen
Voor Brussel
Voor Gent
Voor Leuven

Prof. P. Van Royen, Prof. B. Van den Eynden
(bart.vandeneynden@gza.be)
Prof. J. Kartounian, Prof. W. Distelmans
(willem.distelmans@uz.brussel.be)
Prof. N. Van Den Noortgate, Dr. M. Cosyns (marc.cosyns@ugent.be)
Prof. J. De Lepeleire, Prof. J. Menten
(johan.menten@uz.kuleuven.ac.be)

Met medewerking van Dr. A. Mullie, Dr. G. Huysmans voor de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Voor praktische vragen: contacteer de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen:
P. Vanden Berghe (dir.) & M. Ballinckx (Stafmedewerker VTO):
mieke.ballinckx@palliatief.be – 02 456 82 05)
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