
Onze Leergang Palliatieve Zorg is speciaal ontwikkeld voor  

verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol naar 

zorgvragers in de palliatieve fase. Ben jij werkzaam in het 

werkveld van psychiatrie, verstandelijke gehandicaptenzorg, 

verpleegzorg, thuiszorg, ziekenhuis of hospice? En werk je als 

verpleegkundige met zorgvragers in de palliatieve fase? Dan 

helpt deze leergang op post-hbo niveau jou de juiste kennis 

en competenties te ontwikkelen.

Toetsing
Iedere module binnen de leergang wordt afgesloten met een 

toets. De toetsvormen die gehanteerd worden zijn verschil-

lend. Denk hierbij aan verslagen, kennistoetsen en het or-

ganiseren van een ethisch beraad. Hiermee wordt tegemoet 

gekomen aan ieders persoonlijke leerstijl. 

Opzet
De leergang wordt modulair aangeboden. Dit betekent dat 

de modules ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De 

leergang is vormgegeven op basis van het principe ‘blended  

learning’. Dit betekent dat je zowel groepslessen als inter-

visiebijeenkomsten volgt en dat je gebruik maakt van het        

digitale onderwijs. 

Inhoud leergang 

De leergang bestaat uit vijf modules:

• Evidence Based Practice in de dagelijkse beroepspraktijk.

• Palliatieve zorg; begripsbepaling, advance care planning, 

markering en gezamenlijke besluitvorming. 

• Organisatie en innoveren waarbij het landschap van de 

palliatieve zorg wordt verkend.

• Gedrag en communicatie met thema’s als verpleegkundig 

leiderschap, gesprekvoering en ethisch beraad.

• Professionalisering van de verpleegkundige in de pallia-

tieve zorg.

Type opleiding  Cursus / training, post-hbo

Opleidingsduur 1 jaar / 20 lesdagen

Leslocatie Deventer

Startmoment September 2018

Let op: wijzigingen voorbehouden. Kijk op saxion.nl voor de meest actuele informatie.

Deelname aan de leergang kost € 3.995,-. Meer informatie 

over de kosten per module vind je op de website.

Kosten

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op

www.saxion.nl/palliatieve-zorg.  

Aanmelden

Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een 

vooropleiding op niveau 5. Je hebt een werkovereenkomst 

van minimaal 0,5 fte in de eerste- of tweedelijnszorg. 

Voor wie?

Meer informatie

Bezoek www.saxion.nl/palliatieve-zorg.

Certificering
Voor de leergang is accreditatie aangevraagd bij de beroeps-

vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

(V&VN). Na het succesvol afronden van de leergang ontvang 

je het certificaat ‘leergang Verpleegkundige Palliatieve Zorg’ 

op post-hbo niveau. Kies je ervoor om een losse module te 

volgen? Dan ontvang je een certificaat van de desbetreffende 

module.
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