
Hoe inschrijven? 

Inschrijven is verplicht. 

Graag voor 1 februari 2023 via  

mail:  vorming@demantel.be  of  

tel. 051/24 83 85 

 

Gelieve volgende gegevens bij inschrijving door te  

geven: naam organisatie, naam deelnemer en  

facturatie-adres. 

Opgelet : Het aantal plaatsen is beperkt tot  

20 deelnemers. 

 

Prijs  

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de  

deelnameprijs ten bedrage van € 400/persoon 

(broodjeslunch inbegrepen) op rekening  

IBAN BE28 7755 8807 2120 op naam van  

‘Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw’ 

met vermelding van organisatie en naam van de  

deelnemer. 

 

Attest van deelname / getuigschrift 

Aandacht: het getuigschrift kan enkel bekomen worden na 

het indienen van een schriftelijke reflectie. Meer toelichting  

hierover wordt gegeven op de eerste lesdag. 

 

Opleiding  

Vroegtijdige  

zorgplanning (VZP) 

2023 
 

i.s.m.  



• 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  

 Contextuele hulpverlening: de impact van familie in het  

VZP-proces  

 Ontwikkelen van 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:     

o.a. gebruik documenten, implementatie van VZP in een           

organisatie, registratie, scan VZP, ... 

• Inzicht en vaardigheden verwerven in het continueren en  opvol-

gen van het VZP-proces 

Doelstellingen van de opleiding 

De lesgevers zijn experten, verbonden aan diverse professionele 

organisaties. 

Lesgevers 

Locatie 

De vormingsdagen gaan door in VIVES campus Roeselare,  

Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare, telkens van 9u tot 12u en 

van 13u30 tot 16u30 

 

Het terugkommoment wordt georganiseerd in  

De Mantel, zaal Klaproos, site Moederhuis (1e verdiep),  

hoek Handelsstraat - Gasthuisstraat, te Roeselare. 

Dag 1: Vrijdag 3 maart 2023 
Medische toelichting en Communicatie deel 1 

Dag 2 : Vrijdag 17 maart 2023 
Juridische achtergrond en Communicatie deel 2 

Dag 3: Vrijdag 24 maart 2023 
Contextueel denkkader en communicatie 

Dag 4: Vrijdag 31 maart 2023 
VZP in de praktijk (tips en tricks)  

- Inleiding door Dhr. Dries Messeyne directeur - coördinator De Mantel vzw 

- Medische toelichting door Dr. K. Van Massenhove, huisarts en CRA  

- Communicatieve vaardigheden (deel 2) door Mevr. Annick Custers,  
psycholoog AZ Delta 

- Juridische achtergrond door Mevr. Sylvie Tack, advocaat Sanalex,  
gastprofessor UAntwerpen en praktijkassistent UGent 

- Communicatieve vaardigheden (deel 2) door Mevr. Annick Custers,  
psycholoog AZ Delta 

Spreker: Dhr. Dario Gaytant, teamcoach BEN Woonzorgnetwerk  

Roeselare & Referentiepersoon palliatieve zorg 

We voorzien in een halve dag intervisie, van 13u30 tot 16u30. 

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 namiddag wordt tijdens de cursus gegeven. 

Intervisor: medewerker De Mantel & Annick Custers. 

Meer info ontvang je op dag 1 van de opleiding. 

Dag 5: Terugkommoment 
Maandag 10 okt. of 24 okt 2023 

Huiswerkopdracht: tegen 19 april 2023. 

Spreker : Mevr. Annick Custers, psycholoog AZ Delta 


