Brochure module
Palliatieve Zorg

De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door
•
•

De kracht van onze opleiding zit in de samenhang tussen theorie, praktijk (de context) en
persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.
Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven je houvast en
structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.

Palliatieve zorg vraagt om aandacht voor waarden, wensen en behoeften
in de toekomende tijd en rondom de dood.
Heb jij de behoefte je kennis en vaardigheden over de zorg rondom het levenseinde te verdiepen en
daardoor je persoonlijke effectiviteit te vergroten? Omdat jij gelooft dat het implementeren van
belevingsgerichte zorg in de dagelijkse praktijk, de kwaliteit van zorg positief beïnvloed.

module Palliatieve Zorg
Inleiding
Als zorgprofessional heb je een goede brede basis meegekregen tijdens je opleiding. Je hebt daarbinnen
algemene vaardigheden aangeleerd gekregen. Echter de zorg rondom het levenseinde in de dagelijkse
praktijk brengt de nodige dilemma’s met zich mee.
In onze vierdaagse module besteden we aandacht aan onderwerpen die belangrijk zijn in de zorg voor
de cliënt en naasten in het licht van het levenseinde. We doen dat door de verbinding te onderzoeken
tussen het verleden, het dagelijks leven en de toekomst van de cliënt en zijn naasten. Als
zorgprofessional verdiep je je hierin door het delen van ervaringen, het gesprek daarover, opdrachten
en oefeningen doen en aangereikte kennis.

Centrale onderwerpen
Je verdieping is gericht op drie thema’s:
1. Waar moet ik oog en oor voor hebben (signaleren)
2. Wat doe ik daarmee (handelingsbekwaam zijn)
3. Hoe doe ik dat (handvatten)
Door aandacht aan deze thema’s te besteden vergroot je je persoonlijk bewustzijn als zorgprofessional
in de palliatieve zorg en kun je je team daarin meenemen.

Module Palliatieve Zorg

Inhoud van de module palliatieve zorg
De module bestaat uit vier dagen. Vier dagdelen zijn lesuren op locatie. Deze vinden op dag 1, 2 en 3 in
de ochtend plaats. Op dag 4 in de middag. De andere vier delen is het interactieve naslagwerk. Deze
bestaat uit 3 onderdelen:
1. Verdiepende opdrachten
2. Kennis die nodig is voor de opdrachten
3. Bronnen, tips voor boeken, websites, tools en wat behandeld is in het voorgaande contactdeel
Hiermee ga je zelfstandig, via een digitale leeromgeving, aan de slag. De docent is dan beschikbaar en je
kunt chatten met andere deelnemers. Een deel van de opdrachten in het digitale naslagwerk voer je uit
in de praktijk. Elk contactdeel heeft een eigen titel:
➢
➢
➢
➢

Belevingswereld van de zorgprofessional
Belevingswereld van de bewoner
Belevingswereld van de naaste(n)
Organisatie van zorg

Algemene informatie
Vooropleiding
De module Palliatieve zorg is toegankelijk voor alle zorgprofessionals IG niveau 3.

Aantal deelnemers
Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De module wordt online, in company gegeven of
regionaal met open inschrijving.

Prijs *
Blended met fysieke contactdagen - open inschrijving:
Blended met fysieke contactdagen - in company:

€ 987,- per deelnemer
€ 958,- per deelnemer
*Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2022

KIJK OP WWW.IMOZ.NL VOOR MEER INFORMATIE OF INSCHRIJVEN.
IMOZ Opleiding en Training
055 – 576 16 15/ info@imoz.nl

