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Opleiding Vroegtijdige 
Zorgplanning - VZP 

DOELSTELLINGEN van deze opleiding 
 

 Inzicht verwerven in Vroegtijdige zorgplanning 

 Inzicht in de Belgische wetgeving rond 
patiëntenzorg en het levenseinde, 
begripsverduidelijking en zicht op de gevolgen 
van de wetgeving op het VZP-project 

 Inzicht in gespreksvoering met de patiënt/
bewoner  

 Contextueel hulpverlening: de impact 
van familie in het VZP-proces  

 Ontwikkelen vaardigheden om signalen 
op te vangen en VZP-gesprek met 
patiënt/bewoner aan te gaan.  

 Inzicht en vaardigheden ontwikkelen in 
het voeren van multidisciplinair overleg 

 Leren herkennen van verschillende 
waarden en normen 

 Oefenen van vaardigheden in 
gesprekstechnieken.  

 Inzicht verwerven in de praktische toepassing 
van VZP: gebruik documenten, implementatie 
van VZP in een organisatie, registratie, ... 

 Inzicht en vaardigheden verwerven in het VZP-
proces bij personen met dementie. 

 Inzicht en vaardigheden verwerven in het 
continueren en opvolgen van het VZP-proces 

LOCATIE 
 

VIVES campus Roeselare 
Wilgenstraat 32 
8800     Roeselare 

Hoe inschrijven ? 



Voormiddag : 9u - 12u 
Spreker : Dr. Annelies Raes 
 

Wie, Wat, Waarom, Waar en Voor wie ? 
 
Namiddag : 13u - 16u30    
Spreker : Mevr. Sylvie Tack 
 

Wetteksten, formaliteiten, begripsverduidelijking 

Dag 1: vrijdag 10/3/2017 
Toelichting VZP + achtergrond 

Dag 2: donderdag 16/3/2017 
Dag 3: donderdag 23/3/2017 

Communicatietips en 
vaardigheden 

Dag 4: vrijdag 31/03/2017 
De patiënt/bewoner als contextueel 

wezen + VZP in de praktijk  

Voormiddag : 9 - 12u 
Spreker : Mevr. Kathleen Vandenbroucke 
 
VZP bij personen met dementie 

Veel mensen zijn angstig om dementerend te worden. 
Net om deze reden maken vele mensen een wilsver-
klaring inzake gezondheid op (neg wilsverklaring). 
Maar wat als een beginnende dementie dreigt, of men 
reeds verder in dat ziekteproces zit, hoe ga je alsnog 
met deze mensen in contact? Hoe vang je signalen op 
en welke vaardigheden heb je nodig om een degelijk 
VZP-gesprek te voeren. 
 
Namiddag : 13u-15u  
Spreker: Dario Gaytant 
 
VZP in de praktijk 
Vroegtijdige zorgplanning toepassen in je dagelijkse 
praktijk. Invullen van documenten. 
 
EVALUATIE en SLOT : 15u30-16u30 
Spreker : Mevr. Veronique Hoste 

Dag 5: vrijdag 21/4/2017 
VZP bij personen met dementie 

Volledige dag van 9u - 16u30, pauze van 12u - 13u 
Spreker : Mevr. Ilke Corneillie 
 

 Reflecties rond (levenseinde)-zorg.  

Eigen beleving: hoe kijk ik zelf tegen 
        vroegtijdige planning van zorg aan?  
Exploreren van draagkracht versus draaglast.  

 

 Communicatie tijdens VZP: opfrissen van een 
aantal basiscommunicatievaardigheden. Actief 
luisteren, omgaan met conflict, omgaan met 
waarheid,… 

 

 Exploratie ter voorbereiding van een VZP-
gesprek.  

Welk belangrijk werk kan ik verrichten voor 
aanvang van een VZP-gesprek?  

Herkennen van signalen die aanleiding 
        kunnen geven tot een VZP-gesprek. 

 

 
 

 Van signaal naar gesprek 

Stappenplan voor het vroegtijdig bespreken van zorg 
Bespreken van een aantal communicatiemodellen 

als leidraad bij een VZP-gesprek 
 

Deze theoretische aspecten worden afgewisseld met casuïs-
tiek en actieve integratieoefeningen. 

Voormiddag : 9 u- 12u 
Spreker: Mevr. Ilke Corneillie 

De patiënt, niet los te zien van zijn context 

Hoewel de focus van hulpverlening uiteraard steeds dient 
te vertrekken vanuit de patiënt zelf, kunnen we deze niet 
los zien van zijn context.  

Het plannen van latere zorg is een contextueel gegeven 
waarbij we ook peilen naar wensen en verwachtingen van 
de belangrijke anderen binnen de context van de patiënt. 

Met behulp van een contextueel model zullen we een aan-
tal contextuele begrippen en attitudes gaan bekijken.  
Daarnaast zien we ook op welke manier we gesprekken 
met families kunnen voeren. Hoe krijgen we voeling met 
elk individu? Hoe kunnen we niet-beoordelend luisteren? 
Op welke manier laten we elke persoon in het gesprek zijn 
'waarheid' brengen? Hoe kunnen we verschillende (soms 
tegengestelde) visies toch verbinden?  
 

Namiddag : 13u - 16u30    
Spreker : Dhr. Dario Gaytant  
 
VZP in de praktijk 
Vroegtijdige zorgplanning toepassen in je dagelijkse prak-
tijk. Tips en tricks bij de gespreksvoering 

Dag 6: TERUGKOMDAG 2017 
 

Dinsdag 19/09/2017 of 26/06/2017 
13.30u-16.30u 

 
We voorzien in een halve dag intervisie. Vanuit de 
toepassing en toetsing van de cursus op de praktijk 
wordt op deze terugkomdag eigen praktijkervaring 
ingebracht. De groep wordt opgesplitst—we werken 
met groepen van maximum 10 personen. Concrete 
toelichting ter voorbereiding op deze voormiddag 
wordt tijdens de cursus gegeven. 


