
HART VOOR DE ZORG!
Ouderenzorg en palliaeve zorg zijn met elkaar verweven. Als verzorgende
herken je dit bij cliënten thuis of bij bewoners in de instelling. In deze 
scholing zijn de volgende onderwerpen voor beide gebieden belangrijk.  
 
• Wat is palliaeve zorg en wat is veroudering?
• Demene
• • Pijn, delier, dyspneu en depressie
• Voeding
• Meldcode huiselijk geweld en ethiek
• Het onderbuik gevoel bij verslechtering, casuïsek bespreken
• Pijn, palliaeve sedae en polyfarmacie
• Zorg voor de naasten van de cliënt en zorg voor jezelf
• Stervensfase en mul-culturaliteit

In dit scholingspIn dit scholingsprogramma kan je zelf keuzes maken. Je begint met de 
verplichte dag op 10 september en vervolgens kies je welke onderwerpen 
je nog meer wilt volgen. 

Prijs: 
Verplichte dag 10 september:    € 155 incl. koffie/thee en lunch
Overige keuze dagdelen:               

Tijden:
OcOchtend:  9.00 - 12.15 uur
Middag:   13.00 - 16.15 uur 

Schrijf je per datum in uiterlijk drie weken vóór aanvang.   
Per bijeenkomst ontvang je een cerficaat.

  € 80 per dagdeel  

VERPLICHTE DAGVERPLICHTE DAG
Wat is palliaeve zorg?
Verder uitdiepen wat 
hieronder wordt verstaan

Pijn en palliaeve sedae
Verdieping in mogelijkheden 
van pijnbestrijding en de 
vvragen op de grens van
terminale zorg 

Wat is veroudering?
Hoe ziet gezonde verouder-
ing eruit?

Poly Farmacie
Ouderen slikken vaak en 
veel medicae, waar let je 
op als op als verzorgende?

Dinsdag
10 september
ochtend

Dinsdag
10 september
middag

Donderdag
19 september
ochtend

Dinsdag
1 oktober
middag

WWoensdag
9 oktober
ochtend

Dinsdag 
29 oktober
ochtend

Donderdag
7 n7 november
middag

Maandag 
18 november
middag

Donderdag
28 november
middagmiddag

Demene
Verdieping in ergonomie bij ADL,
ziektebeelden en begeleiding bij 
demene.

Valprevene
Ouderen hebben meer
kkans  te vallen door
mobiliteitsachterstand
Wat kan jij doen om dit
te voorkomen?

Casusek bespreking
Beoordeling van verslechtering en concreet 
maken van het onderbuik gevoel.

Huiselijk Huiselijk geweld &
meldcode
Geweld en mishandeling
bij ouderen. Welke vormen 
en wat te doen? 

Voeding
Ondervoeding bij ouderen komt meer voor dan je denkt. 
Signaleer op jd en Signaleer op jd en kom in ace. 

Zorg voor de naasten
Welke aandacht geef je
aan de mantelzorg? 

Stervensfase
Verandering in de laatste 
dagen tot aan het 
ooverlijden

Delier, dyspneu & 
depressie
Leer de verschillen
herkennen en handelingen 
toe te passen. 

Ethiek
WilsonbekWilsonbekwaamheid en
gesprekken op de grens
van leven en dood

Zorg voor de verzorgenden
Hoe blijf je vitaal?

Mulcultureel
De verschillen tussen de 
didiverse culturen in de 
beleving van ziekte en 
gezondheid

KEUZE DAGDELEN


