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Inleiding - Waarom deze basisopleiding ?
Afstuderende artsen zijn zelden voldoende opgeleid in palliatieve zorg. Zij komen meestal pas na
enkele jaren in aanraking met palliatieve situaties maar moeten dan kennis vergaren in een erg
versnipperd opleidingslandschap. De hervorming van het universitaire artsencurriculum met daarin
een mogelijke opwaardering van het vak palliatieve zorg zit nog in een embryonaal stadium. Daarom
herneemt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen deze opleiding, dit in samenwerking met
vertegenwoordigers van 3 Vlaamse universiteiten en - voor de jaargang 2017 - met de netwerken
palliatieve zorg van de provincie West-Vlaanderen.

Doelgroep en leerdoelen
Deze opleiding richt zich tot de ‘doorsnee’ huisarts en specialist die de basiskennis van palliatieve
zorg wil verwerven of vervolledigen. Deelnemers zijn na de cursus in staat een palliatieve situatie
tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in
de meest voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en begeleiden de
patiënt en zijn omgeving op de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch,
sociaal, spiritueel). Zij weten wat ze van andere hulpverleners mogen verwachten, kennen hun eigen
grenzen en de mogelijkheden van andere disciplines.

Inhoud en organisatie
De opleiding loopt over 6 zaterdagen van januari tot juni 2017. Ze zal jaarlijks hernomen worden
roterend over de Vlaamse provincies. Elke lesdag omvat 3u kennisoverdracht en 3u interactie op
basis van vooraf gemaakte opdrachten. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen
op het einde een getuigschrift uitgereikt door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Dit
getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor
Artsen, een verdiepende opleiding.

Data en thema’s
14 januari 2017

Inleidende begrippen

11 februari 2017

Pijn- en symptoomcontrole (deel 1)

11 maart 2017

Pijn- en symptoomcontrole (deel 2)

22 april 2017

Psychosociale en spirituele zorg

13 mei 2017

Communicatie

24 juni 2017

Medisch begeleid sterven

Inhoudelijke coördinatie
dr. Noël Derycke, huisarts, equipe-arts Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
prof. dr. Johan Menten, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie, coördinator palliatieve zorg UZ Leuven
dr. Martine De Laat, anesthesist en palliatief arts UZ Gent
dr. Peter Demeulenaere, huisarts, palliatief arts GZA Ziekenhuizen Antwerpen
dr. Jo Lisaerde, huisarts, docent Huisartsengeneeskunde KU Leuven
prof. dr. Jan De Lepeleire, huisarts UC Kortenberg, hoogleraar Huisartsengeneeskunde KU Leuven
dr. Lucas Ceulemans, huisarts, praktijkassistent Vaardighedenteam Universiteit Antwerpen,
equipearts palliatief netwerk Mechelen
prof. dr. Johan Wens, huisarts, voorzitter Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, docent UAntwerpen

Praktische informatie
Data en plaats
Zaterdag 14 januari, 11 februari, 11 maart, 22 april, 13 mei en 24 juni 2017
Telkens van 9 tot 16 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Inschrijven
Schrijf in vóór 7 januari 2017.
De deelnameprijs is 520 euro.
Assistenten in opleiding en HAIO’s betalen slechts 360,- euro.
U betaalt dit bedrag door overschrijving op rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het
Postuniversitair Centrum, met vermelding van ‘400/0014/04620 en de naam van de deelnemer(s)’.
Accreditering
Accreditering in rubriek 6 (Ethiek & economie) wordt aangevraagd.
Meer info ?
Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 – F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be – http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2865
Voor inhoudelijke vragen contacteert u Greet François, stafmedewerker vorming Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen (greet.francois@palliatief.be – T: 02 255 30 42)

Inschrijven
Inschrijven kan online via : http://puc.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2865

