
 

 

 

Cursus palliatieve zorg 
najaar 2019. 



 

Heb je affiniteit in het werken met patiënten 
met een ernstige ongeneeslijke ziekte?  
Denk je in mogelijkheden en niet in 
onmogelijkheden? Je streeft naar kwaliteit, 
maar vooral de kwaliteit van leven? Als je ook 
houdt van afwisseling in je werk, goed in kunt 
spelen op veranderingen in de zorgvraag en 
je gaat moeilijke gesprekken met patiënten en 
hun omgeving niet uit de weg, dan is de 
cursus palliatieve zorg wellicht iets voor jou. 
 
De cursus bestaat uit twee delen. Te beginnen 
met de basiscursus van drie dagen. Tijdens 
deze drie dagen ontwikkel je verschillende 
competenties die je in staat stellen de 
communicatie met de ongeneeslijke zieke 
zorgvrager te verbeteren. Ook wordt 
symptoommanagement en de rol van de 
zorgverlener behandeld bij zorgvragers met 
verschillende ongeneeslijke ziekten. 
Palliatief redeneren wordt gekoppeld aan 
casuïstiek die jij en je medecursisten 
meebrengen naar de cursus.  
Na afloop van de cursus kun je de 
zorgkwaliteit in de palliatieve zorg bevorderen 
en waarborgen. 
 
Het vervolg op deze cursus is palliatieve zorg II 
en sluit direct aan op de basiscursus.  
Je ontwikkelt extra kennis en vaardigheden 
voor de zorg aan de palliatieve zorgvrager.  

Om deze zorg binnen je eigen organisatie uit 
te dragen, wordt er aandacht besteed aan 
consultatie en het eigen maken van 
competenties afgestemd op palliatieve zorg. 
Besluitvorming in de palliatieve fase wordt met 
behulp van zelf ingebrachte casussen 
besproken, zodat de praktijk van je eigen 
organisatie in deze cursus wordt gebruikt. 
Het palliatief netwerk zal een onderdeel van 
deze cursus verzorgen. 
 
Je sluit deze dagen af met een presentatie 
en/of toepassen van de methodiek van het 
palliatief redeneren met behulp van de 
beslisschijf in je eigen beroepspraktijk. 
 
Bij Civo Zorgopleiders maken wij gebruik van 
professionals uit de praktijk. Deze bekwame 
experts geven je een actueel beeld van de 
huidige palliatieve zorg. 
 
 
Data: 
Basiscursus palliatieve zorg  
3 en 31 oktober en 26 november 2019 
 
Palliatieve zorg II 
27 en 28 november 2019 
 
Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd 
bij het kwaliteitsregister V&VN. 

Locatie en contactgegevens: 
Civo Zorgopleiders 
Lansinkesweg 4 
7553 AE Hengelo 
085 – 7736666 
info@civozorgopleiders.nl  
 
Kosten van deze cursus: 
Basiscursus palliatieve zorg € 600,- (3 dagen). 
Palliatieve zorg II € 450,- (2 dagen). 
Wil je de cursus in zijn geheel volgen dan zijn 
de kosten voor 5 dagen € 945,-. 
Incl. koffie, thee en water. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Dianne Reinders via bovenstaand 
telefoonnummer of via 
dianne@civozorgopleiders.nl 
 
Aanmelden: 
Aanmelden voor deze cursus kan via 
onderstaande link. Inschrijven kan tot  
12 september 2019.  
Minimaal aantal deelnemers: 8 
Maximaal aantal deelnemers: 20 
www.civozorgopleiders.nl/basiscursussen/bes
chouwende-en-chronische-zorg/palliatieve-
zorg/ 
 
Website: 
www.civozorgopleiders.nl 
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