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Verdieping op scholing Palliatieve Sedatie  

 

Doel 
De deelnemer kent de indicaties en de organisatie van zorg bij de uitvoering van palliatieve 
sedatie. De deelnemer weet welke taken en verantwoordelijkheden hij of zij heeft bij de 
besluitvorming en uitvoering van palliatieve sedatie. De deelnemer is op de hoogte van de 
meest actuele richtlijn palliatieve sedatie.  
 

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van 
de deelnemende instellingen van het netwerk die zorg verlenen aan palliatieve patiënten en 
diens naasten. Deelnemer heeft ervaring met het uitvoeren van palliatieve sedatie en zoekt 
verdieping en/of ondersteuning bij (ethische) dilemma’s.  De groep bestaat uit 
verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettingen en organisaties. 
 

Inhoud 

Ondanks de uitgebreide landelijke richtlijn ‘Palliatieve Sedatie’ blijken zich in de praktijk  
situaties voor te doen waar de richtlijn niet direct antwoord op geeft.  

 Wanneer is een symptoom refractair en wie bepaalt dit? (arts, verpleegkundige, familie) 

 Wat doe je als verpleegkundige als je de opdracht krijgt te sederen en je denkt dat de 
indicatie  

 onjuist is? 

 Hoe om te gaan met euthanasie versus palliatieve sedatie? 

 Welke taken en verantwoordelijkheden hebben verpleegkundigen en verzorgenden op 
het  

 gebied van palliatieve sedatie? 

 Hoe verloopt de communicatie tussen arts, verpleegkundige en verzorgende bij de  

 besluitvorming en uitvoering van palliatieve sedatie? 

 Wat zijn de belangrijkste punten uit de meest actuele richtlijn Palliatieve Sedatie?  
 

Lesgroep 

Maximaal 15 deelnemers en minimaal 6 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. Deelnemers van organisaties 
die geen lid zijn van het Netwerk, betalen een eigen bijdrage, zie website. De deelnemer 
ontvangt een bewijs van deelname. 

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

