Waarom met Integraal samenwerken

•
•
•
•
•
•

Integraal heeft een hart voor het vak
en een warme belangstelling
voor de gezondheidszorgpraktijk

docenten met ruime parktijkervaring
multidisciplinair opleidingsteam
degelijk onderbouwd opleidingsaanbod
vorming op maat: van planning tot uitvoering
moderne audio-visuele middelen
non-profitprijzen vrijgesteld van BTW

ntegraal

Hoe samenwerken met Integraal

Als u een vorming wil inrichten
in uw organisatie, kan u
telefonisch of via mail met
ons contact opnemen. In een
persoonlijk gesprek kijken we
samen wat de noden zijn en hoe
wij hieraan het best tegemoet
kunnen komen.
Op basis hiervan beslissen we
welke docent de opleiding kan
opnemen. Vervolgens doen
we u een voorstel met een
concreet programma, timing en
kostenberekening. Op basis van
dit voorstel kan u beslissen,
uiteraard zijn dan nog
wijzigingen en aanpassingen
mogelijk.
De opleiding wordt bij voorkeur
ter plaatse georganiseerd. Een
aangepaste syllabus wordt
voorzien.. Integraal levert ook
vormingsattesten af.

Advies en opleiding
in gezondheidszorg

Bezoek ook onze website:

www.integraal.be
Meer informatie kan
u aanvragen bij:
vzw Integraal
Stokerijstraat 50
2110 Wijnegem
Tel. (03)353 02 85
Fax (03)830 70 74
E-mail info@integraal.be

vzw Integraal

Stokerijstraat 50
2110 Wijnegem
Tel. (03)353 02 85
Fax (03)830 70 74
E-mail info@integraal.be

Het Integraal kenmerk

Het Integraal aanbod
Pijn- en symptoombeleid

Integraal geeft opleiding en advies in palliatieve
zorg en chronische zorg in al zijn facetten.
Integraal staat voor kwalitatief hoogstaande
opleidingen die onmiddellijk bruikbaar zijn in
de praktijk. De ‘integraal aanpak’ betekent dat
wij opleiding en advies geven aangepast aan de
noden en behoeften van de organisatie. De vraag
naar opleiding wordt steeds gekaderd binnen de
totale organisatie: wie is deze organisatie, wie
zijn de medewerkers, welke voorkennis hebben de
deelnemers, wat moeten de deelnemers kennen,
kunnen en zijn na de opleiding,…
Integraal stelt de eigen werkervaring van de
cursisten centraal, die de basis is van elke
opleiding.
We vertrekken steeds vanuit een positieve
invalshoek; niet wat er fout gaat maar wat er
effectief bijgeleerd kan worden is de focus.
Wij werken bij voorkeur met kleine groepen om
de persoonlijke aandacht te kunnen garanderen.
Actieve deelname en inbreng van de cursisten
wordt gestimuleerd.

Opleiding

•
•
•

Zesdaagse module palliatieve zorg
in de ouderenzorg

•

1. Visie en basisprincipes van palliatieve zorg
2. Pijn- en symptoombeleid in palliatieve zorg
3. Het stervensproces Omgaan met rouw en verlies
4. Sociale context en communicatie met
de palliatieve patiënt en zijn omgeving
5. Samenwerken in palliatieve zorg Ondersteuning van de zorgverlener
6. Toepassing in de praktijk – casuïstiek

Samenwerken
•
•
•
•

Communicatie

• meedelen van slecht-nieuws
• algemene
communicatievaardigheden
• gesprekstechnische vaardigheden
in de gezondheidszorg
• communiceren met de
ongeneeslijke
zieke patiënt en zijn omgeving
• communiceren met andere
hulpverleners
• counseling

Het Integraal opleidingsteam

De docenten (artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers,…) geven opleiding
vanuit hun vakgebied.
Zij genoten allen een degelijke opleiding in
palliatieve en chronische zorg en hebben een
ruime ervaring in zowel het geven van opleidingen
als in het werken in de dagelijkse zorgpraktijk.
Het opleidingsteam wordt gecoördineerd door
Peter Demeulenaere en Katlijn Willems.

•

Psycho-sociaal
•
•
•
•

pijn- en symptoomcontrole
voeding- en vochttoediening
werken met spuitdrijver en andere
palliatieve zorgtechnieken
hanteren van meetinstrumenten en
schalen
het stervensproces

•

samenwerken kan je leren:
teamwerk
als basis voor kwaliteitsvolle zorg
opzetten van palliatieve zorg in een
organisatie
ontwikkelen en toepassen van een
palliatief zorgdossier
samenwerken met vrijwilligers:
ontwikkelen en coördineren van
een vrijwilligerswerking
zorg voor de hulpverlener zelf

Elk thema wordt aangepast aan de doelgroep.
Elk thema kan zowel op basis als op gevorderd
niveau gegeven worden en wordt aangeboden aan
mono- of interdisciplinair samengestelde groepen.
Deze lijst is niet limitatief. Hebt u zelf een thema
dat u graag uitgewerkt ziet, aarzel dan niet ons
te contacteren.

werken met families
omgaan met waarheid
omgaan met rouw en verlies
sociale voorzieningen voor
palliatieve patiënten

Advies en begeleiding
Ethiek

•
•
•

medische beslissingen bij het
levenseinde
omgaan met de euthanasievraag
voeding- en vochttoediening

Intervisie
Supervisie
Coaching

