
 

Basisscholing palliatieve zorg en palliatieve terminale zorg 
In deze beschrijving treft u informatie aan over de basisscholing palliatieve zorg voor 
verpleegkundigen. 
De scholing heeft als doel kennis, kunde en de attitude op het gebied van de palliatieve zorg te 
vergroten voor verpleegkundigen.  
Als iemand de diagnose krijgt ongeneeslijk ziek te zijn heeft dat invloed op allerlei levensvragen zoals, 
“wat staat mij te wachten?’, ‘welke behandeling kan mij helpen?’, ‘waarom ik?’ en ‘wat betekent het 
voor mijn naasten?’ Dit zijn de precies de onderwerpen die worden behandeld in de basisscholing. 
Meestal volgt u de scholing met collega’s van dezelfde instelling maar kan ook van verschillende 
instellingen. Iedere zorgverlener komt met zijn of haar ervaringsverhaal, daar is in de scholing ruimte 
voor. Dat inspireert, het helpt om je eigen gedachten vorm te geven en je kunt een ander helpen met 
jouw ervaringen. 
De scholing bestaat uit verschillende thema’s. Deze thema’s zijn geplaatst in een Elektronische 
LeerOmgeving (ELO), onder de naam: http://www.deskundigheidsbevorderingpalliatievezorg.nl/  
Het onderwijs dat wordt verzorgd bestaat een combinatie van contactonderwijs en online onderwijs 
onder bovengenoemde site, het zogenaamde blended learning. 
De ELO dient vooral als informatiebron en communicatieplatform. De informatie kunt u gebruiken 
voor de voorbereiding op de lessen en er staan opdrachten in die ter voorbereiding of ter verwerking 
worden aangeboden. We streven ernaar het zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken maar 
ervaring leert ons dat het even wennen is om met de ELO te werken. Daarom krijgt u een handleiding 
dat u helpt wegwijs te worden in de ELO. 
Tijdens de eerste bijeenkomst of een kick-off-bijeenkomst wordt er kort stilgestaan bij het werken 
met de ELO. Het grote voordeel is dat de verschillende onderwerpen overzichtelijk en interactief 
kunnen worden aangeboden. 
Tijdens de eerste bijeenkomst worden alle onderwerpen onder de aandacht gebracht en er is ruimte 
om verzoeken in te dienen waar de docent samen met u aandacht aan kan besteden tijdens deze 
scholing. 
 
De thema’s zijn als volgt opgebouwd: 
Thema 1: Basiskennis palliatieve zorg 
Thema 2: Symptoommanagement in de palliatieve fase 
Thema 3: Van symptoommanagement naar palliatieve sedatie 
Thema 4:  Spiritualiteit en het gesprek in de laatste levensfase 
Thema 5: Het belang van ACP en SDM en de dilemma’s die daarbij horen 
Thema 6:  Kwaliteit in de palliatieve zorg 
 
De scholing wordt via een open inschrijvingen aangeboden via de website van het palliatieve 
netwerk in de regio’s ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel. 
U kunt daarvoor gebruik maken van het inschrijfformulier. Na de inschrijving wordt u geïnformeerd 
in welke groep u zit en hoe kunt inloggen. 
 
Aanvullende informatie  

• De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6.  

• De ideale groepsgrootte is 12 tot 15 personen.  

• Voor de scholing worden alleen de kosten van de docent en het gebruik van de elektronische 
leeromgeving in rekening gebracht, dat betekent de scholing tegen kostprijs wordt 
aangeboden  

• De prijs van deze scholing van 5 dagdelen bedraagt € 250,- per persoon bij een groepsgrootte 
van ten minste 12 personen.  
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