
 

Deze leergang is ook geschikt voor Incompany
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

III

Palliatieve Zorg   
  trainingen
‘Totale zorg’ in de laatste levensfase van de cliënt



Basistraining 
palliatieve zorg   
Het bieden van effectieve en goede 
palliatieve zorg vraagt specifieke expertise. 
In deze basistraining ontvangen de deelnemers praktische 
en complete tools om goed om te gaan met en beter in 
te spelen op de zorgvraag van een cliënt in de palliatieve 
fase. Een bijzonder onderdeel van deze training is dat er 
continu een verbinding wordt gemaakt tussen theorie 
en praktijk: de cliënt staat centraal. Daarnaast is ook de 
rolontwikkeling van jou als palliatieve zorgprofessional 
leidraad van de training. 

Basistraining Palliatieve zorg

Module 1 Palliatieve zorg algemeen
Module 2  Symptoommanagement in de palliatieve fase 
Module 3 Beslissingen rondom het levenseinde
Module 4 Communicatie en psychosociale onderdelen  
 van de zorg

Studieduur en studiebelasting
De training bestaat uit vier lesdagen met daarbij 
praktijkopdrachten. Tussen de lesdagen zitten ongeveer 
twee weken. De doorlooptijd bedraagt hierdoor 
ongeveer 2 maanden. 

Certificering
De training wordt met positief resultaat afgesloten indien 
aan de volgende criteria wordt voldaan:
• 100% aanwezigheid
• afronding van de tussentijdse opdrachten
•  persoonlijk reflectieverslag, waarin de doorgemaakte 

ontwikkeling en behaalde doelstellingen staan beschreven

Doelgroep 
Verzorgenden en verpleegkundigen die zich meer willen 
ontwikkelen ten behoeve van de palliatieve cliënt.
Deze verzorgenden en verpleegkundigen zijn werkzaam in 
de thuiszorg, een hospice of in een intramurale setting.

  Module 1    Palliatieve zorg algemeen

Tijdens dag 1 staat algemene palliatieve zorg centraal: 
• Definitie en stadia van palliatieve zorg
• De organisatie en afstemming rondom palliatieve zorg 
• Hoe zorg je voor een goede multidisciplinaire samenwerking? 
•  In hoeverre spelen persoonlijke waarden een rol in jouw  

zorgverlening in de palliatieve fase? 

  Module 2    Symptoommanagement in de palliatieve fase 

Iedere persoon leeft en sterft op zijn eigen manier. In de palliatieve 
fase gaat het om de  bestrijding van pijn, benauwdheid, onrust, 
misselijkheid, jeuk etc. Tijdens deze module krijg je handvatten om 
de situatie in kaart te brengen (analyse maken) en adequate acties 
in te zetten. Er wordt niet alleen gekeken naar medicamenteuze 
oplossingen, maar ook naar niet medicamenteuze mogelijkheden, 
die jij als verpleegkundige/verzorgende in kunt zetten. 

  Module 3    Beslissingen rondom het levenseinde 

In de periode rondom het levenseinde moeten wensen worden 
vastgelegd en moeilijke beslissingen worden overdacht en 
besproken. Welke taken liggen bij de arts en waar ligt jouw taak? 
De volgende onderwerpen komen tijdens deze module aan bod: 
• Wilsbeschikking 
• Toedienen van vocht en voeding 
• Bewust stoppen met eten en drinken 
• Palliatieve sedatie en euthanasie 
• Culturele en godsdienstige achtergrond 

  Module 4   Communicatie en psychosociale onderdelen van de zorg 

Tijdens deze dag komt de communicatie met de zorgvrager, 
naasten en andere disciplines aan bod. Afscheid nemen en rouw, 
psychosociale aspecten en communicatie over het levenseinde 
zijn onderdelen waar je mee te maken krijgt. Hoe ga je zelf om met 
rouw? Wat doet het met je als te maken hebt met verlies, verdriet 
en afscheid? En daarnaast: hoe begeleid je de naasten in deze 
periode en hoe ga je om met mantelzorgers?

Deze training 
wordt verzorgd door 

een ervaren 
praktijkdocent die 

zelf werkzaam is als 
verpleegkundige/
coördinator in een 

hospice. 

Deze dag 
wordt mede 

verzorgd door een 
zorgtrainingsacteur. 

Deze scholing is  geaccrediteerd in het  Kwaliteitsregister V&V.   
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Training Specialistische 
Palliatieve Zorg
Topmodules voor ervaren verpleegkundigen 

Als ervaren palliatieve verpleegkundige is het belangrijk 
om jezelf te blijven ontwikkelen zodat je brede en 
kwalitatief goede zorg aan je cliënt kan bieden. 
Deze topmodules bieden je nieuwe inzichten, behandelen 
de actuele ontwikkelingen en geven gelegenheid om jouw 
(verpleegtechnische) vaardigheden 
uit te breiden.

Topmodule 1 | totaal 2 dagen

  Dag 1    Palliatieve Zorg is een vak

Tijdens de eerste dag worden de volgende    
actuele onderwerpen en thema’s behandeld: 
• Palliatieve kennisscan
•  Palliatief redeneren in de praktijk en ziektebeelden: COPD,  

hartfalen, diepe dementie en oncologie 
•    Verdieping in communicatie met de cliënt, naasten en samen- 

werkingspartners (huisarts, apothekers etc.) 

  Dag 2    Pijnbestrijding en palliatieve sedatie 

Het doel van deze dag is het actualiseren van de kennis en kunde 
rondom pijnbestrijding  en het (nog beter) signaleren en analyseren 
van diverse vormen van het verzachten van pijn.
De volgende onderwerpen komen uitvoerig aan bod: 
• De nieuwste landelijke richtlijnen 
• Farmacologie 
• Verschillende soorten opiaten 
• Palliatieve sedatie

Topmodule 2 | totaal 2 dagen

  Dag 1    Infuustherapie en chemo thuis 

Infuuszorg wordt steeds meer gebruikt in de palliatieve (thuis)zorg. 
Tijdens deze module worden de volgende vaardigheden theoretisch 
en praktisch behandeld: 
•  Subcutane en intraveneuze infusie, inclusief inzicht in diverse  

soorten pompen
• Centrale veneuze lijnen (PICC lijnen) 
• Port-a-Cath 
Ook wordt het onderwerp chemotherapie en oncologie thuis of in het 
verpleeghuis uitvoerig behandeld. 

  Dag 2     Vaardigheidscarrousel, delen van ethische dilemma’s  
en toetsing 

De ochtend van deze dag staat in het teken van het oefenen van 
vaardigheden die behandeld zijn tijdens Topmodule 2. 
Deelnemers kunnen zelf aangeven welke vaardigheden ze graag 
nog eens willen oefenen, voordat ze in de middag getoetst worden 
op de vaardigheden. Aanvullend worden in groepsverband ethische 
dilemma’s en ervaringen gedeeld.

Training Specialistische Palliatieve zorg

Topmodule 1
Module 1 Palliatieve zorg is een vak
Module 2  Pijnbestrijding en palliatieve sedatie

Topmodule 2
Module 3 Infuustherapie en chemo thuis
Module 4 Vaardigheidscarrousel, delen van ethische  
 dilemma’s en toetsing

Studieduur en studiebelasting
De training bestaat uit vier lesdagen met daarbij 
praktijkopdrachten. Tussen de lesdagen zitten ongeveer 
twee weken. De doorlooptijd bedraagt hierdoor ongeveer 
2 maanden. Topmodule 1 en 2 kunnen ook los van elkaar 
gevolgd worden. 

Toetsing
De training wordt met positief resultaat afgesloten indien 
aan de volgende criteria wordt voldaan:
• 100% aanwezigheid
• actieve deelname aan tussentijdse opdrachten
• positief resultaat van de toetsing

Doelgroep 
Ervaren verpleegkundigen niveau 4 en 5. Bijvoorbeeld: 
wijkverpleegkundige, hospice verpleegkundige, algemeen 
verpleegkundige, ZZP verpleegkundige, intramurale 
verpleegkundige of de verpleegkundige die de overstap in de 
zorgbranche wil maken naar de thuiszorg of verpleeghuiszorg. 
Deze nieuw ontworpen topmodules zijn in nauwe samenspraak 
met deze doelgroepen samengesteld. Tijdens alle modules is er 
veel ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. Deze scholing is  geaccrediteerd in het  Kwaliteitsregister V&V.   

Topdocent: 
Topmodule 1 

wordt verzorgd door
een ervaren 

praktijkdocent die 
zelf werkzaam is als 
verpleegkundige/
coördinator in een 

hospice. 

Topdocent: 
Topmodule 2 

wordt verzorgd 
door een 

ervaren docent die 
zelf werkzaam is 

als verpleegkundig 
specialist pijn.
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Opleidingsinstituut KMBV

Vestiging Deventer
Stromarkt 8, 7411 PJ Deventer

Vestiging Amersfoort
Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort

Postadres
Postbus 292, 7400 AG Deventer

T (0570) 76 00 10 
info@kmbv.nlwww.kmbv.nl

Al ruim 25 jaar 
toonaangevend 

in opleidingen voor
zorgprofessionals met 

kwaliteit & passie.

• Afgestemd op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen
• Docenten zijn zelf werkzaam in de praktijk
• Direct toepasbaar in de praktijk
• Rolontwikkelend
• Ziel & Zakelijkheid
• Certificering
• Accreditatie Kwaliteitsregister V&V
• BTW vrij

Data, aanmelden en locatie

De data voor open inschrijving worden telkens geactualiseerd 
  op onze website: www.kmbv.nl. 
Daar treft u ook de inschrijvingsmogelijkheden 
en kosten voor deelname aan. 
De trainingen worden in Utrecht of 
Amersfoort gegeven.

Opleidingsinstituut KMBV heeft inmiddels 
duizenden verpleegkundigen en verzorgenden 

opgeleid voor tientallen zorgorganisaties 
in Nederland.

 

Incompany 

De trainingen rondom palliatieve zorg worden 
ook op maat aangeboden op basis van de reeds ontwikkelde 
modules en de specifieke wensen van de zorgorganisatie. 

Nauwgezet Samenspel

Opleidingsinstituut KMBV onderscheidt zich van andere aanbieders 
door juist het samenspel met zorgorganisaties op te zoeken bij de 
ontwikkeling en uitvoering. 
Dat maakt dat de trajecten goed inspelen op de context van de 
zorgorganisatie en haar klanten. De trainingen moeten immers 
gebaseerd zijn op de visie, strategie en uitgangspunten van de 
zorgorganisatie en de klantsituatie (zowel de financiers als de 
eindklanten). Uiteraard neemt Opleidingsinstituut KMBV de ervaringen 
van tientallen trajecten mee, zodat er een ideale mix ontstaat. 

Kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem 
waar u als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat u 
aan deskundigheidsbevordering doet. De opleidingen van 
Opleidingsinstituut KMBV zijn geaccrediteerd. 
Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, 
een standaard opgesteld, waaraan u zich kunt spiegelen en u 
kunt zien of u voldoende bekwaam bent. 

Gecertificeerd door Opleidingsinstituut KMBV. 
Foto: Thuiszorg Zuidwest Friesland

  Studieadvies

Opleidingsinstituut KMBV heeft ervaren studieadviseurs in dienst, die 
u kunnen ondersteunen bij het maken van de keuze voor de juiste 
opleiding. Daarnaast kan de Programma Manager Zorg op maat 
trajecten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van uw organisatie.

T (0570) 76 00 10 
info@kmbv.nl

Kenmerken KMBV Palliatieve leerlijn
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