
Opleiding vroegtijdige zorgplanning (VZP) 2018 
 
Locatie: lokalen van VIVES Roeselare, wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 09u tot 12u/13u tot 16u30 
 
Data:   
• 2,8,15,23 en 30 maart 2018 
• Terugkomdag op 11 of 18 september 2018. 
 
Omschrijving:  
Deze 5 daagse opleiding met een 1/2 terugkomdag richt zich tot     
verpleegkundigen en paramedici tewerkgesteld in diverse     
zorgsettingen. De doelstelling is de deelnemers inzichten te laten    
verwerven in alles wat VZP omvat bv. wetgeving, gespreksvoering, 
praktische toepassing, vaardigheden, enz. ... 
 
Deelnameprijs: €400 per deelnemer 
 
Inschrijven is verplicht voor 16 februari 2018 via  
vorming@demantel.net of tel. 051/24 83 85 (VOLZET) 

Postgraduaat referentiepersoon palliatieve zorg 
(i.s.m. VIVES Roeselare) 
 
Locatie: VIVES Roeselare, wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Omschrijving: 
De opleiding sluit aan bij de basiscursus palliatieve zorg en is een    
verdere verdieping van specifieke aspecten van palliatieve zorg. Naast 
het aanreiken van inzichten en kaders, wordt er vooral                      
ervaringsgericht gewerkt om te groeien in deskundigheid in het bewo-
gen omgaan met palliatieve patiënten  en hun families. 
 
De opleiding zal in het schooljaar 2018/2019 aanvatten op  
16 oktober 2018.  
Verdere info volgt of via www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg 

 

Extra aanbod vanuit 
De Mantel 2018 

— 

Aanbod voor 

Referentiepersonen 
palliatieve zorg, 

verpleegkundigen, 
zorgkundigen en 

paramedici 



 Vaste intervisiegroep (settingoverschrijdend) 
 
1ste groep is VOLZET. Indien er voldoende inschrijvingen zijn kan een 
2de groep opstarten. 
 
Locatie: ’t Zaaltje, De Mantel vzw , Handelsstraat 1, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 11u30 
   
Datum 2de groep: 
• 2 maart 
• 22 juni 
• 14 september 
• 14 december 
   
Omschrijving:  
Deze groep bestaat uit maximum 9 vaste groepsleden die 4 keer per 
jaar samenkomen om te leren en te reflecteren op eigen functioneren 
op vlak van palliatieve zorg. De groep brengt leersituaties/leervragen 
in die vanuit hun functie als referentiepersoon nog een uitdaging    
vormen en die ze binnen een vaste, veilige groep met elkaar willen 
delen. Dit proces van delen, zich beluisterd voelen, bevraagd weten 
betekent niet alleen een meerwaarde op vlak van professionele en 
persoonlijke groei maar behelst eveneens een stuk ‘zorg voor          
zorgenden’? 
 
Begeleiding intervisie: De Mantel (Ria Devos, Daisy Dequidt) 
 
Deelnameprijs: € 150 per deelnemer 
 
Inschrijven t.a.v. Daisy Dequidt op daisy@demantel.net  
of tel. 051/24 83 85 

Vaste intervisie Luik vorming 

Basiscursus Palliatieve zorg  voor verpleegkundigen  
(i.s.m. VIVES Roeselare) 
 
Locatie: VIVES Roeselare, Wilgenstraat 32, Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 12u /13u tot 16u30 
 
Data: 4, 11, 18, 25 september + 2 en 9 oktober 2018 
 
Omschrijving:  
De 6 daagse basiscursus richt zich tot hulp– en zorgverleners die zich 
wensen te verdiepen in de palliatieve zorg  met name afgestudeerde 
verpleegkundigen, zowel bachelor als gegradueerd verpleegkundigen 
en andere paramedische functies. 
 
Deelnameprijs: € 400 per deelnemer 
 
Inschrijven via www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg 

Basiscursus Palliatieve zorg  voor zorgkundigen 
(i.s.m. HBO5 verpleegkunde Ic Dien) 
 
Locatie: HBO5 Ic Dien, Westlaan 99,  Roeselare 
 
Uur: Telkens van 9u tot 12u /13u tot 16u30 
 
Data:  27 februari + 6, 13,20 en 27 maart 2018 
 
Omschrivjing:  
De 5 daagse basiscursus richt zich tot verzorgenden en zorgkundigen 
die zich wensen te verdiepen in de palliatieve zorg . 
 
Deelnameprijs: €200 per deelnemer 
 
Inschrijven via www.icdien.be/events (VOLZET) 
 


