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Opleidingstraject

Referentiepersoon ‘Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde’

Hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg worden vrijwel dagelijks
geconfronteerd met ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar voelen zich vaak machteloos in
het zoeken naar een antwoord hierop. Er is dan ook een groeiende nood aan meer expertise
om met dit lijden om te gaan. De werkgroep Palliatie en psychiatrie van de Federatie wil aan
deze behoefte tegemoet komen en start in het najaar 2016 met een opleiding tot referentiepersoon ‘Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde’.
Na een algemene inleiding over de eigenheid en de verschillende invullingen van palliatieve
zorg in de psychiatrische context komen juridische en ethische thema’s aan bod, houding en
communicatie, verlies en suïcide, fysieke pijn en (psychisch) lijden, intervisie en supervisie,
en de vertaling hiervan naar de organisatiecontext. De opleiding is een combinatie van
kennisoverdracht, uitwisseling en reflectie in de groep. Het aantal deelnemers wordt beperkt
wegens de interactiviteit. Elke lesdag wordt mede begeleid door iemand van de stuurgroep.
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dr. An Haekens, mevr. Annemie Vanmol, dr. Françoise Verfaillie, dr. Ilse Decorte, dr.
Marc Eneman, prof. dr. Axel Liégeois, prof. dr. Jan De Lepeleire en dhr. Guy Hannes
Leden van palliatieve support teams in de psychiatrie, maar ook alle hulpverleners
(artsen, therapeuten, verpleegkundigen, … ) werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg die handvaten zoeken om met dit psychisch lijden om te gaan.
8 donderdagen, telkens van 9u30 tot 16u30
13 oktober, 17 november en 15 december 2016 en 19 januari, 23 februari, 23 maart,
27 april en 18 mei 2017.
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
Dit is op wandelafstand (10 min.) van het treinstation Vilvoorde.
Leden 790 euro / niet-leden 870 euro te betalen op rekeningnummer
IBAN BE11 4362 1621 1948 / KREDBEBB van de Federatie. Vermeld aub code en naam
deelnemer.
via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
REF PSYCH / 1617

Vragen?
Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 42 of greet.francois@palliatief.be

