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Inleiding 

 

Eén van de kerntaken van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen is 

het faciliteren van deskundigheidsbevordering op het gebied van palliatieve zorg. In dit 

scholingsprogramma vindt u de scholingen die wij aanbieden in het jaar 2022.  

Deze scholingen behoren tot vier categorieën: basisscholingen palliatieve zorg, verdiepingsscholingen 

palliatieve zorg, palliatieve sedatie en zingeving en spiritualiteit. Daarnaast organiseert het Netwerk 

Palliatieve Zorg nog overige scholingsbijeenkomsten zoals de themabijeenkomst in samenwerking met 

Dementienetwerk West-Brabant en de jaarlijkse studiemiddag.  

Naar aanleiding van vragen van onze netwerkleden, bieden we in 2022 drie nieuwe 

verdiepingsscholingen aan, namelijk: 

- Verdieping Palliatieve Zorg in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg 

- Verdieping Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg 

- Verdieping Palliatieve Sedatie 

In dit scholingsprogramma vindt u per scholing een korte uiteenzetting van het doel, de inhoud van de 

scholing, doelgroep en het aantal keer dat deze scholing per jaar wordt aangeboden. In bijlage zijn de 

geplande lesdata voor 2022 terug te vinden. Wij behouden ons het recht om het aantal scholingen en 

de lesdata in 2022 te wijzigen naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, te weinig 

aanmeldingen of juist bij meer belangstelling dan voorzien.  

Heeft u na het lezen van dit scholingsprogramma nog specifieke vragen, dan kunt u contact met ons 

opnemen.  

Marjolein van Oosterbaan 

Netwerkcoördinator 

secretariaatNPZ@bravis.nl  

088-7067114 

  

mailto:secretariaatNPZ@bravis.nl
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Algemene informatie 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor een scholing gaat via de website van het Netwerk Palliatieve Zorg. Scholingen gaan 

van start bij voldoende aanmeldingen. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, leggen wij een wachtlijst 

aan en plaatsten wij indien mogelijk geïnteresseerden door naar een scholing op een later tijdstip.  

Accreditatie 

Op de Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 na zijn alle scholingen geaccrediteerd bij de V&VN voor 3 

punten per dagdeel. De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 heeft aanvullende punten voor de 

voorbereidende e-learning.  

Bewijs van deelname 

Wanneer de deelnemer heeft voldaan aan de aanwezigheid en eventuele toetsing, verstrekt het 

Netwerk Palliatieve Zorg een bewijs van deelname.  

Docenten 

De basisscholingen palliatieve zorg, verdiepingsscholingen palliatieve zorg en palliatieve sedatie 

worden gegeven door de Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen van het Netwerk Palliatieve Zorg. 

De verdiepingsscholingen worden gezamenlijk gegeven met een expert uit het betreffende werkveld. 

De scholingen zingeving en spiritualiteit worden gegeven door een geestelijk verzorger van het 

Centrum voor Levensvragen. Alle docenten hebben ruim voldoende praktijk- en docentervaring.  

Digitale leeromgeving LearnLinq 

De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 maakt gebruik van de digitale leeromgeving LearnLinq. In 

deze leeromgeving is de e-learning terug te vinden, naslagwerk, wordt de presentie bijgehouden van 

klassikale bijeenkomsten en kan de deelnemer zijn of haar certificaat terugvinden. In 2022 zal er voor 

de verdiepingsscholingen en de scholing palliatieve sedatie gebruik gemaakt gaan worden van 

LearnLinq. Deelnemer van een scholing ontvangt 2 à 3 weken voorafgaand aan de eerste lesdag 

toegang tot het systeem en heeft één week na de laatste lesdag nog toegang om het certificaat en 

eventueel naslagwerk te downloaden.   

Kosten 

Het bijwonen van de scholingen is kosteloos voor medewerkers van aangesloten organisaties. Andere 

geïnteresseerden betalen een eigen bijdrage van €75 per dagdeel.  

Evaluaties 

Om de kwaliteit van onze scholingen te bewaken, vinden er evaluaties plaats. Deelnemers krijgen 

direct na afronding van de scholing een digitaal evaluatieformulier toegestuurd. Deze evaluaties 

worden per half jaar gebundeld en bekeken. Indien nodig worden de scholingen vervolgens aangepast.  
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Basisscholingen Palliatieve Zorg 

 

Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 (Blended-learning) 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen, 
kwalificatieniveau 3 
t/m 6 

3 bijeenkomsten van 3 uur E-learning modules 
basiskennis en symptomen 
inclusief eindtoets 

Ja 8 x per jaar 

 

Doel 

Het algemene doel van de Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 is het verwerven van specifieke 

kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan 

patiënten/cliënten en diens naasten. 

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg 

verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten.   

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit twee e-learning modules (basiskennis en symptomen) en drie klassikale 

bijeenkomsten van 3 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Algemene inleiding palliatieve zorg; 

- Het zorglandschap en samenwerken in de palliatieve zorg;  

- Symptoombestrijding in de palliatief terminale fase; 

- Psychisch/sociale aspecten van palliatieve zorg; 

- Wat is spirituele zorg en wat is de betekenis van lijden; 

- Versterven, euthanasie en palliatieve sedatie; 

- Evaluatie, reflectie, (verdiepings)opdrachten en casuïstiek. 

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 wordt 8 keer per jaar 

aangeboden.  

Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
assistenten, 
kwalificatieniveau 2 

2 bijeenkomsten van 3 uur Reader met 
studieopdrachten en 
achtergrondinformatie 

Nee 2 x per jaar 

 

Doel 

De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 is bedoeld als informatie- en ervaringsuitwisseling over 

palliatieve zorg. Daarnaast worden er praktische handvatten aangereikt. De deelnemers kunnen aan 

het eind van de middagen vertellen wat palliatieve zorg inhoudt en kennen daarin hun taken. 
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Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en assistenten, kwalificatieniveau 2, die helpen in de 

zorgverlening aan palliatieve patiënten en diens naasten.   

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit twee klassikale bijeenkomsten van 3 uur. De deelnemers ontvangen een reader 

met studieopdrachten en theoretische achtergrondinformatie. Tijdens de bijeenkomsten zal zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt worden van de werkervaringen die door de deelnemers zelf worden 

ingebracht vanuit de eigen praktijksituatie. De aandacht zal uitgaan naar de patiënt, de naasten maar 

ook naar de zorgverlener zelf.  

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 wordt 2 keer per jaar aangeboden.  

Verdiepingen basisscholing palliatieve zorg 

 

Verdieping Palliatieve Zorg bij Dementie 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen, 
kwalificatieniveau 3 
t/m 6 

1 bijeenkomst van 3 uur Basisscholing Palliatieve 
Zorg niveau 3-6 
Reader met 
studieopdrachten en 
achtergrondinformatie 

Ja 1 x per jaar 

 

Doel 

Aan het einde van deze verdiepingsscholing kan de deelnemer uitleggen wat het begrip palliatieve zorg 

inhoudt bij de zorg voor mensen met dementie en kan de deelnemer de uitgangspunten van 

palliatieve zorg bij mensen met dementie in de praktijk brengen.  

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg 

verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten. Deelnemers moeten de meerdaagse Basisscholing 

Palliatieve Zorg niveau 3-6 hebben afgerond.  

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur. De deelnemers hebben via de digitale 

leeromgeving LearnLinq toegang tot een reader met studieopdrachten en theoretische 

achtergrondinformatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Dementie en palliatieve zorg 

- Symptoombestrijding 

- Psychosociale aspecten van de palliatieve zorg voor mensen met dementie 

- Spirituele aspecten van palliatieve zorg voor mensen met dementie 

- Ethische aspecten van palliatieve zorg voor mensen met dementie 

Lesgroep 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 
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maximaal 12 deelnemers. De Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg bij Dementie wordt 1 keer per jaar 

aangeboden.  

Verdieping Psychosociale Aspecten in de Palliatieve Zorg 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen, 
kwalificatieniveau 3 
t/m 6 

1 bijeenkomst van 3 uur Basisscholing Palliatieve 
Zorg niveau 3-6 

Ja 1 x per jaar 

 

Doel 

Aan het einde van deze verdiepingsscholing kan de deelnemer uitleggen welke psychosociale 

problemen en verwerkingsstrategieën veel voorkomen in de palliatieve fase en wat daarin zijn of haar 

eigen rol is. Deelnemer krijgt praktische handvatten voor communicatie en kan inspelen op 

onverwachte situaties en reacties van patiënten en diens naasten.  

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg 

verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten. Deelnemers moeten de meerdaagse Basisscholing 

Palliatieve Zorg niveau 3-6 hebben afgerond. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur. De volgende onderwerpen komen, aan de 

hand van casuïstiek en film/boekfragmenten, aan bod: 

- Verhelderen van de psychosociale problematiek, welke vragen stel je; 

- Rolverandering, de rol van de mantelzorger; 

- Verwerkingsstrategieën van patiënten en naasten; 

- Hoop en de palliatieve fase; 

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

- Advanced care planning en gezamenlijke besluitvorming. 

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De Verdiepingsscholing Psychosociale Aspecten in de Palliatieve Zorg wordt 

1 keer per jaar aangeboden. 

Verdieping Palliatieve Zorg in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (NIEUW) 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Nader te bepalen 1 bijeenkomst van 3 uur Nader te bepalen Ja 1 x per jaar 

 

Doel 

Het algemene doel van de Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg in de Verstandelijke Gehandicaptenzorg 

is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van 

palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze 

scholing is nog in ontwikkeling, specifieke leerdoelen volgen.  
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Doelgroep 

De doelgroep en kwalificatieniveau moeten nog nader worden bepaald. Deelnemers moeten één van 

de meerdaagse Basisscholingen Palliatieve Zorg hebben afgerond. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur en wordt gegeven in samenwerking met 

een expert uit het werkveld verstandelijk gehandicaptenzorg. De scholing is nog in ontwikkeling. 

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg in de Verstandelijk 

Gehandicaptenzorg wordt 1 keer per jaar aangeboden. 

Verdieping Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg (NIEUW) 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Nader te bepalen 1 bijeenkomst van 3 uur Nader te bepalen Ja 1 x per jaar 

 

Doel 

Het algemene doel van de Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg is 

het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van 

palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten in de geestelijke gezondheidszorg. Deze 

scholing is nog in ontwikkeling, specifieke leerdoelen volgen.  

Doelgroep 

De doelgroep en kwalificatieniveau moeten nog nader worden bepaald. Deelnemers moeten één van 

de meerdaagse Basisscholingen Palliatieve Zorg hebben afgerond. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur en wordt gegeven in samenwerking met 

een expert uit het werkveld geestelijke gezondheidszorg. De scholing is nog in ontwikkeling. 

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg 

wordt 1 keer per jaar aangeboden. 

Palliatieve Sedatie 

Palliatieve sedatie 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen, 
kwalificatieniveau 3 
t/m 6 

1 bijeenkomst van 3 uur Landelijke richtlijn 
Palliatieve Sedatie 

Ja 4 x per jaar 

 

Doel 

De deelnemer kent de indicaties en de organisatie van zorg bij de uitvoering van palliatieve sedatie. De 
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deelnemer weet welke taken en verantwoordelijkheden hij of zij heeft bij de besluitvorming en 

uitvoering van palliatieve sedatie. 

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg 

verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

- Wat zijn refractaire symptomen en wie bepaalt dit; 

- Euthanasie versus palliatieve sedatie; 

- Communicatie en besluitvorming rondom palliatieve sedatie; 

- Taken en verantwoordelijkheden bij palliatieve sedatie; 

- Diverse casuïstiek.  

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De scholing Palliatieve Sedatie wordt 4 keer per jaar aangeboden.  

Verdieping Palliatieve Sedatie (NIEUW) 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen, 
kwalificatieniveau 3 
t/m 6 

1 bijeenkomst van 3 uur Nader te bepalen Ja 1 x per jaar 

 

Doel 

Het doel van deze verdiepingsscholing is ruimte geven aan (ethische) dilemma’s die kunnen ontstaan 

rondom de uitvoering van Palliatieve Sedatie. Deze scholing is nog in ontwikkeling, specifieke en 

aanvullende leerdoelen volgen. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur en wordt gegeven in samenwerking met 

een geestelijk verzorger. De scholing is nog in ontwikkeling. 

Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, 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.  

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De verdiepingsscholing Palliatieve Sedatie wordt 1 keer per jaar 

aangeboden. 
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Zingeving en spiritualiteit 

 

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Alle zorgverleners en 
vrijwilligers in de 
palliatieve zorg  

2 bijeenkomsten van 3 uur Reader met opdrachten en 
theoretische 
achtergrondinformatie en 
inspirerende verhalen en 
gedichten. 

Nee 2 x per jaar 

 

Doel 

Met deze scholing willen we zorgverleners inzicht geven in wat spirituele zorg is, hoe je gevoelig wordt 

voor mogelijke signalen, hoe je kunt omgaan in je eigen dagelijks werk met spirituele vragen en naar 

wie je kunt verwijzen als dat nodig is. 

Doelgroep 

De scholing richt zich in de eerste plaats op zorgverleners in de palliatieve zorg, zowel zorgverleners 

die werkzaam zijn in thuissituaties (verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen), en zorgverleners 

werkzaam in hospices, verpleeghuizen en gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen. Ook vrijwilligers die 

werken in de palliatieve zorg zijn welkom.  

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit twee klassikale bijeenkomst van 3 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

- Wat is zingeving en wat is spirituele zorg; 

- Verdieping spiritualiteit in de palliatieve zorg door drie toegangswegen: ontmoeting, 

betekenisvolle communicatie en rituelen; 

- Het mysterie van de dood; 

- Het stervensproces, invloed van verschillende culturen en de rol als zorgverlener; 

- Bezieling in je werk.  

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De scholing Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg wordt 2 keer per 

jaar gegeven.  

De kracht van rituelen in de palliatieve zorg 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Alle zorgverleners en 
vrijwilligers in de 
palliatieve zorg  

1 bijeenkomst van 3 uur Reader met opdrachten en 
theoretische 
achtergrondinformatie en 
inspirerende verhalen en 
gedichten. 

Nee 2 x per jaar 

 

Doel 

Het doel van deze scholing is om verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen vertrouwd te maken 

met ritueel handelen en hen toe te rusten om de spirituele dimensie vorm te geven. Door de 

toepassing van rituelen kunnen we spiritualiteit concreter maken en overwinnen we de verlegenheid 
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die we vaak voelen als het gaat over de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. We vatten het 

concept ‘rituelen’ breed op en beperken ons niet tot religieuze rituelen. 

Doelgroep 

De scholing richt zich in de eerste plaats op zorgverleners in de palliatieve zorg, zowel zorgverleners 

die werkzaam zijn in thuissituaties (verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen), en zorgverleners 

werkzaam in hospices, verpleeghuizen en gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen. Ook vrijwilligers die 

werken in de palliatieve zorg zijn welkom. De scholing kan een vervolg zijn op een (basis)cursus 

Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg, maar kan ook als zelfstandige scholing gevolgd 

worden. 

Inhoud van de scholing 

De scholing bestaat uit één bijeenkomst van 3 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

- Inzicht spirituele dimensie in de palliatieve zorg; 

- Functie en kracht van rituelen; 

- Verschillende rituelen; 

- Symbooldimensie in zorghandelingen. 

Lesgroepen 

Maximaal 15 deelnemers per lesgroep. Vind de scholing wegens omstandigheden digitaal plaats, dan 

maximaal 12 deelnemers. De scholing Kracht van rituelen in de palliatieve zorg wordt 2 keer per jaar 

gegeven.  

Overige bijeenkomsten 

 

Themabijeenkomst Dementie 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Zorgverleners in de 
palliatieve zorg en/of 
dementiezorg 

1 bijeenkomst van 2 uur - - 1 x per jaar 

 

Doel 

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert jaarlijks in samenwerking met het Dementienetwerk West-

Brabant een themabijeenkomst rondom dementie en palliatieve zorg. Het thema van de bijeenkomst 

en de daar bijbehorende leerdoelen wisselt jaarlijks.  

Inhoud van de scholing 

Het thema van de bijeenkomst en daarmee de inhoud wisselt jaarlijks.  

Doelgroep 

Alle zorgverleners in de palliatieve zorg en/of dementiezorg. 

Lesgroepen 

Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Themabijeenkomst 

Dementie wordt 1 keer per jaar gegeven.  
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Café Doodgewoon 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Zorgverleners in de 
palliatieve zorg, 
vrijwilligers en 
patiënten/naasten 

1 bijeenkomst van 2 uur - - 4 x per jaar 

 

Doel 

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert vier keer per jaar in samenwerking met de Vrijwilligers 

Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant Café Doodgewoon. Het doel van deze bijeenkomsten is 

het in contact brengen van formele en informele zorgverleners uit de regio, om ervaringen en 

informatie uit te wisselen en transmurale samenwerking te verbeteren.  

Inhoud van de scholing 

Aan de hand van thema’s brengen we formele en informele zorgverleners uit de regio met elkaar in 

contact, om ervaringen en informatie uit te wisselen rondom palliatieve zorg. We willen het gesprek 

over het levenseinde stimuleren door kennis te delen en ondersteuning te bieden, zowel aan formele 

en informele zorgverleners als aan de mensen voor wie het levenseinde in zicht komt en hun directe 

naasten, de mantelzorgers. 

Doelgroep 

Formele en informele zorgverleners in de palliatieve zorg, patiënten en diens naasten.  

Lesgroepen 

De bijeenkomsten van Café Doodgewoon kunnen door maximaal 30-50 deelnemers bijgewoond 

worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Café Doodgewoon wordt 4 keer per jaar aangeboden.  

Studiemiddag 

 

Doelgroep Aantal bijeenkomsten Voorbereiding LearnLinq Aantal edities 

Zorgverleners in de 
palliatieve zorg  

1 bijeenkomst van 3 uur - - 1 x per jaar 

 

Doel 

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert jaarlijks een Studiemiddag rondom de internationale dag van 

de palliatieve zorg in oktober. Het thema van de Studiemiddag en de daar bijbehorende leerdoelen 

wisselt jaarlijks.  

Inhoud van de scholing 

Tijdens de studiemiddag delen we op interactieve wijze kennis rondom een bepaald thema binnen de 

palliatieve zorg. Het thema en daarmee de inhoud van de Studiemiddag wisselt jaarlijks.  

Doelgroep 

Alle zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Lesgroepen 

Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Studiemiddag wordt 1 

keer per jaar gegeven.  
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Bijlage 1 - lesdata 

 

Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 (Blended-learning) 

 Editie 1 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 24 januari, 31 januari en 7 februari 

 Editie 2 op dinsdag 13.30 – 16.30, lesdagen 8 februari, 15 februari en 22 februari 

 Editie 3 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 28 maart, 4 april, 11 april 

 Editie 4 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 9 mei, 16 mei, 23  mei 

 Editie 5 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 20 juni, 27 juni, 4 juli 

 Editie 6 op dinsdag 13.30 – 16.30, lesdagen 27 september, 4 oktober, 11 oktober 

 Editie 7 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 17 oktober, 31 oktober, 7 november  

 Editie 8 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 28 november, 5 december, 12 december 

 

Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 

 Editie 1 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 31 januari, 7 februari 

 Editie 2 op dinsdag 13.30 – 16.30,  lesdagen 21 juni, 28 juni 

 Editie 3 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 3 oktober, 10 oktober 

 Editie 4 op maandag 13.30 – 16.30, lesdagen 31 oktober, 7 november 

 

Verdieping Palliatieve Zorg bij Dementie 

 Editie 1 op maandag 13.30 – 16.30, lesdag 11 april 

 

Verdieping Psychosociale Aspecten in de Palliatieve Zorg 

 Editie 1 op dinsdag 13.30 – 16.30, lesdag 26 april 

 

Verdieping Palliatieve Zorg in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg 

 Editie 1 op dinsdag 13.30 -16.30, lesdag 14 juni 

 

Verdieping Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg 

 Editie 1 op maandag 13.30 – 16.30, lesdag 19 september 

 

Palliatieve Sedatie 

 Editie 1 op maandag 13.30 – 16.30, lesdag 21 maart 

 Editie 2 op dinsdag 13.30 – 16.30, lesdag 24 mei 

 Editie 3 op maandag 13.30 – 16.30, lesdag 11 juli 

 Editie 4 op maandag 13.30 – 16.30, lesdag 5 december 
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Verdieping Palliatieve Sedatie 

 Editie 1 op maandag 13.30 - 16.30, lesdag 12 september 

 

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 

Deze scholing is nog niet ingepland. 

 

De kracht van rituelen in de palliatieve zorg 

Deze scholing is nog niet ingepland.  

 

Overige bijeenkomsten 

De overige bijeenkomsten zoals Themabijeenkomst Dementie, Café Doodgewoon en de Studiemiddag 

zijn nog niet ingepland.  


