
Deze cursus bereidt je voor op het geven van 
palliatieve zorg. Vergroot je kennis en leer van de 
ervaringen van collega’s!

PRAKTIJKGERICHTE
ONLINE COURSE

Palliatieve zorg:



Waarom?
Bijna iedere zorgverlener krijgt er mee te 
maken: mensen die niet meer te genezen 
zijn. Maar als genezen niet meer tot de 
mogelijkheden hoort, dan betekent dat 
niet dat je rol als arts is uitgespeeld. 
Het leveren van zorg bestaat dan namelijk 
uit het optimaliseren van de kwaliteit van 
leven van je patiënt én diens naasten: 
palliatieve zorg. 

In vrijwel alle opleidingen gaat de 
meeste aandacht uit naar het genezen van 
de patiënt, en blijft er weinig tijd over voor 
het behandelen van een thema als de 
palliatieve zorg. Daarom ontwikkelde 
E-Infuse met experts uit het veld de 
online interactieve cursus Palliatieve zorg. 

We laten in deze cursus de 
basisbeginselen van palliatieve zorg aan 
bod komen, en reiken handvatten aan om 
je op weg te helpen in dit onderwerp. 

“Met onze tips 
verbeter je je kennis 
van palliatieve zorg. 
En het geeft rust in 
deze vaak complexe 
zorg als je weet 
wie je hulpbronnen 
zijn.” 

Yvette van der Linden



Zo ziet de cursus eruit

Tijdsinvestering 
De online cursus duurt 5 weken, waarbij 
we aanraden de weekstructuur te volgen. 
We weten uit ervaring dat de gemiddelde 
tijdsinvestering 2 uur per week is. 
Tegelijk met de online cursus is ook 
aanvullend lokaal onderwijs mogelijk, 
overleg over de mogelijkheden met het 
consultteam palliatieve zorg van je eigen 
ziekenhuis.

Voor wie?
De online cursus is bedoeld voor 
zorgprofessionals (in opleiding) die te 
maken hebben met patiënten die niet 
meer zullen genezen en palliatieve zorg 
nodig hebben.

Van wie?
E-Infuse heeft de cursus ontwikkeld in 
samenwerking met de samenwerkende Ex-
pertisecentra Palliatieve Zorg van de UMC’s.

Kosten?
De inschrijfkosten zijn €95 voor alle 
deelnemers.

Inschrijven?
Je kunt je inschrijven op www.e-infuse.com.

Certificaat
Je kunt een certificaat van deelname 
aanschaffen, nadat je de cursus succesvol 
hebt afgerond. De accreditatie is 
aangevraagd.
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  Klik hier om je in te schrijven

https://e-infuse.com/inschrijven/


WWW.E-INFUSE.COM
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