
 
 
 

UITNODIGING  
 
Leergang palliatieve zorg voor verpleegkundigen 
 
Deze leergang voor verpleegkundigen bestaat uit 6 modulen op 3 dagdelen en is geschikt voor 
verpleegkundigen niveau 4 en 5. Dit is het aanvangsniveau voor de lessen. 
 
Leergang 
Tijdens de leergang wordt gebruikt gemaakt van verschillende onderwijsvormen; colleges, 
casuïstiekbesprekingen, onderwijs-leergesprekken, dialoog en discussie. De theorie sluit zoveel 
mogelijk aan op de praktijk, zoals de cursisten deze iedere dag ervaren. Tijdens de 
casuïstiekbesprekingen leren  de cursisten te reflecteren op hun eigen praktijk. 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 & gesprekswijzer Vr 3 juni 2022 09.00 – 12.00 uur 

Module 2 Pijn Vr 3 juni 2022 13.00 – 16.00 uur 

Module 3 Dyspneu & fysieke problemen Vr 16 sept 2022 09.00 – 12.00 uur 

Module 4 Delier, palliatieve sedatie, 
euthanasie 

Vr 16 sept 2022 13.00 – 16.00 uur 

Module 5 Verlies, spiritualiteit en zorg voor 
de zorgenden 

Vr 4 nov 2022 09.00 -12.00 uur 

Module 6 Afsluiting Vr 4 nov 2022 13.00 – 16.00/16.30 uur 

 
De lessen worden gegeven door docenten die ervaring hebben in de palliatieve zorg.  
De lessen vinden plaats in Isala, Mondriaangebouw, Dokter van Deenweg 1, 8025 BP Zwolle.  
De eerste module vindt plaats op vrijdag 3 juni en de laatste op vrijdag 4 november 2022. De 
lesdagen zijn van 09.00-16.00 inclusief lunch.  
 
De studiebelasting van de voorbereiding plus de afrondende opdracht vraagt afhankelijk van 
voorkennis en ervaring totaal 8 uur voor de hele leergang. 
Accreditatie : is aangevraagd bij V&VN  
Kosten  : € 500,- per persoon voor 3 dagdelen (all-in- toolkits, catering, materiaal etc.) 
Opgeven  : niet meer mogelijk; de cursus is inmiddels volgeboekt 
 
De algemene en betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure scholing kun je inkijken of 
downloaden op onze website.  
 
Informatie via palliatievezorg@careketens.nl 
 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/109/Algemene%20en%20betalingsvoorwaarden%202017.pdf
https://palliaweb.nl/getmedia/f2d50c60-6fbb-4816-b088-a0523785e11d/Klachtenprocedure-scholing_2.pdf
mailto:palliatievezorg@careketens.nl

