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Verdieping basisscholing Palliatieve Zorg 

Thema: psychosociale aspecten in de palliatieve zorg 
Tijdens de basisscholing Palliatieve Zorg wordt tijdens het derde dagdeel aandacht besteed aan de psychosociale 

aspecten van de palliatieve zorg. Omdat dit onderwerp zo groot is, is er een mogelijkheid om na de basisscholing 

nog een verdiepingsbijeenkomst bij te wonen over psychosociale zorg.  

 

Doel:  

• De deelnemer kan benoemen welke psychosociale problemen veel voorkomen in de palliatieve fase; 

• De deelnemer kan aangeven wat de mogelijke oorzaken zijn van een gesloten communicatie tussen cliënt en 

zijn of haar naasten; 

• De deelnemer kan aangeven wat zijn of haar rol en verantwoordelijk is bij psychosociale zorg voor de cliënt de 

en naasten; 

• De deelnemer kan aangeven wat hij wil bereiken met zijn/ haar psychosociale zorg; 

• De deelnemer kan benoemen welke verwerkingsstrategieën mensen hanteren als reactie op verlies; 

• De deelnemer heeft handvatten gekregen om psychosociale problematiek in de palliatieve fase te kunnen 

verhelderen; 

• De deelnemer kan inspelen op onverwachte situaties, onverwachte reacties van cliënt en naasten en is zich 

hierbij bewust van eigen rol en verantwoordelijkheid. 

 

Doelgroep:  

De scholing is bedoeld voor verzorgenden vanaf niveau 3 IG en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6 van 

de deelnemende instellingen van het netwerk die de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg niv. 3-6 afgerond 

hebben. 

 

Inhoud 

Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van een casus,  praktijkvoorbeelden, film- en boekfragmenten de 

volgende onderwerpen besproken: 

• Verhelderen van de psychosociale problematiek; welke vragen kun je stellen?; 

• Rolverandering, de rol van de mantelzorgverlener, verandering in sociale contacten, verandering in intimiteit; 

• Verwerkingsstrategieën van cliënten en naasten; en hoe daarmee om te gaan als hulpverlener; 

• Hoop en de palliatieve fase; 

• Eigen rol en verantwoordelijkheid bij het geven van psychosociale zorg; 

• Advanced care planning en gezamenlijke besluitvorming. 

De scholing is zo praktisch mogelijk opgezet zodat de deelnemers hier ook mee aan de slag kunnen in het 

werkveld. 

 

Lesgroep 

Maximaal 15 deelnemers. De scholing wordt gegeven door een transmuraal palliatief verpleegkundige. 

De scholing bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur. 

Accreditatie 

De scholing is door V&VN geaccrediteerd voor 3 punten. 

Deelname 

De kosten komen voor rekening van het Netwerk Palliatieve Zorg. De scholing is geaccrediteerd met 3 punten. 

De deelnemer ontvangt een Bewijs van Deelname. 

Aanmelden en informatie 

Inschrijfformulier op de website:  

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/rbt/Zorgverleners/Inschrijfformulier-scholingen 

Informatie op onze website:  

https://palliaweb.nl/netwerk-rbt/zorgverleners/scholingen 

 


