
        

 

 

 

UITNODIGING  
 
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden 

 

Het netwerk palliatieve zorg regio IJssel-Vecht Noordoost-Overijssel biedt de leergang palliatieve 

zorg voor verzorgenden aan in samenwerking met de Isala Academie. Deze leergang voor 

verzorgenden bestaat uit 6 modulen op 3 dagdelen en is geschikt voor verzorgenden IG (MBO 3). 

Dit is het aanvangsniveau voor de lessen. 

 

Leergang 

In deze leergang komt de basiszorg van palliatieve zorg aan de orde. De 6 modulen van deze 

leergang zijn: basis principes, pijn en pijnbestrijding, fysieke problemen, delier, palliatieve sedatie en 

euthanasie, psychosociale zorg en de zorg voor verzorgende. In deze leergang  zal de 

signaleringsbox centraal staan, omdat dit  een goed hulpmiddel is om de symptomen van de 

zorgvrager goed in kaart te brengen en om hier de juiste actie op te kunnen inzetten. 

De theorie sluit zoveel mogelijk aan op de praktijk, zoals de cursisten deze iedere dag ervaren. De 

docenten zijn zorgvuldig geselecteerd op hun kennis en ervaring in de praktijk. Je ontvangt de 

herinneringen en de opdrachten voor de modules via de Isala Academie. 

 

Digitale toolkit voor kennisverspreiding  

Je ontvangt tijdens deze leergang een digitale toolkit vol met tips en materiaal speciaal voor 

aandachtvelders palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. Met de inhoud 

van deze toolkit heb je handvatten om je kennis te verspreiden onder je collega’s.  

 

Het schema van de leergang is als volgt: 

Module Titel Datum Tijd 

Module 1 Basisprincipes  Ma 6 maart 2023 09.00 – 12.00 uur 

Module 2 Pijn & pijnbestrijding Ma 6 maart 2023 13.00 – 16.00 uur 

Module 3 Fysieke problemen Ma 24 april 2023 09.00 – 12.00 uur 

Module 4 Delier, palliatieve sedatie, euthanasie Ma 24 april 2023 13.00 – 16.00 uur 

Module 5 Psychosociale zorg Ma 22 mei 2023 09.00 -12.00 uur 

Module 6 Zorg voor de zorgenden Ma 22 mei 2023 13.00 – 16.00 uur 

 

 

 



Praktische informatie 

De lessen vinden plaats in Isala, Mondriaangebouw, Dokter van Deenweg 1, 8025 BP Zwolle.  

De eerste module vindt plaats op maandag 6 maart en de laatste op maandag 22 mei 2023. De 

lesdagen zijn van 09.00-16.00. Voor de lunch wordt gezorgd.  

Gedurende de leergang is er een centrale cursusleider tijdens de lesdagen aanwezig  die beschikbaar 

is voor vragen.  

 

Via  het leerportaal van de Isala Academie hebben deelnemers toegang tot 

voorbereidingsopdrachten en literatuur. De totale tijdsinvestering naast fysieke deelname bedraagt 

ongeveer 1 uur per module.  

 

Kosten 

€ 500,- per persoon voor 3 dagdelen (all-in- toolkits, catering, materiaal etc.) 

 

Accreditatie/Certificaat  

Deelnemers die de hele leergang hebben bijgewoond en de eindopdrachten met een voldoende 

hebben afgerond kunnen een Leergang certificaat downloaden op het leerpad van de Isala 

Academie. De modules van de leergang zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&V. Per 

lesuur kan 1 punt worden verkregen met een maximum van 6 punten per dag.  

 

Aanmelden 

Ben jij verzorgende in de palliatieve zorg of geïnteresseerd in de palliatieve zorg dan is deze 

leergang echt iets voor jou. Laat je leidinggevende weten dat je graag wilt deelnemen.  

Aanmelden kan via palliatievezorg@careketens.nl  

De algemene en betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure scholing staan op onze website. 

 

Wees er snel bij want er zijn maar 15 plaatsen beschikbaar.  

Met vriendelijke groet, 

Daphne de Roode 

Netwerkcoördinator palliatieve zorg IJssel-Vecht en Noordoost Overijssel 

Tel. 06-3045 8483 
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