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Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, 

Geestelijke Gezondheidszorg 
Doel  

 De deelnemer kan benoemen hoe de psychiatrische aandoening van invloed is op de palliatieve zorg in de 
palliatieve fase; 

 De deelnemer kan aangeven welke ondersteunende zorg de cliënt met een psychiatrische aandoening in de 
palliatieve fase kan helpen; 

 De deelnemer kan aangeven wat zijn of haar rol en verantwoordelijk is bij palliatieve zorg voor de cliënt met 
een psychiatrische aandoening en de naasten; 

 De deelnemer heeft handvatten gekregen om de palliatieve zorg en fases te herkennen en met de cliënt een 
proactief zorggesprek te kunnen voeren;  

 De deelnemer kan inspelen op te verwachte symptoomlast in de ziektegerichte palliatie, symptoomgerichte 
palliatie en stervensfase door het in kaart brengen van de symptomen via ‘palliatief redeneren’. 

 
Doelgroep 

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de 
deelnemende instellingen van het netwerk die de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg niveau 3-6 afgerond 

hebben. De groep bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettings en 
organisaties. 
 
Inhoud 
Tijdens deze verdiepingsbijeenkomst zal ingegaan worden op de praktische toepassing van palliatieve zorg binnen 
de geestelijk gezondheidszorg. Aan de hand van een casus, praktijkvoorbeelden en relevante literatuur zullen de 
volgende onderwerpen worden besproken: 

 Herkennen palliatieve zorgvraag, inzet van ‘surprise question’; 

 Palliatief redeneren; 

 Is palliatieve zorg anders bij cliënten met psychiatrische aandoening? Verkenning van deze vraag; 

 Ethische aspecten van de palliatieve zorg; 

 De specifieke rol die de zorgverlener heeft in de geestelijke gezondheidszorg door wegvallen van sociale 

omgeving van de cliënt; 

 Interdisciplinaire zorg, hoe (is) dit te organiseren binnen de geestelijke gezondheidszorg; 

 Toolkit proactieve palliatieve zorg in de GGZ. 

De scholing is zo praktisch mogelijk opgezet zodat de deelnemers hier ook mee aan de slag kunnen in het 
werkveld. 

Lesgroep 
Maximaal 15 deelnemers en minimaal 6 deelnemers. De scholing wordt gegeven door een transmuraal palliatief 
verpleegkundige en met een deskundige vanuit de geestelijke gezondheidszorg.  
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. 
 


