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Het LEIF project is een open initiatief en bestaat uit mensen  en 
verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor 

iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Vormingsbrochure academiejaar 
2012 - 2013

• Opleidingen voor artsen (LEIFartsen)
•  Opleidingen voor andere zorgverleners

(verpleegkundigen [LEIFnurses], apothekers, psychologen, kinesisten, 

vrijzinnig humanistisch consulenten, pastores, maatschappelijk werkers…)

•  Opleidingen op maat

Opleidingen

Leifl ijn 078 15 11 55

In samenwerking met:

Docenten
Prof dr Johan Bilsen, verpleegkundige PhD, Faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB - Prof dr Johan Braeckman, moraalfi losoof, 
UGent - Prof dr Etienne De Groot, arts en jurist, medische ethiek VUB, lid Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, LEIFarts - 
Mevr Magriet De Maegd, palliatief verpleegkundige dagcentrum TOPAZ UZ Brussel (UZB), palliatief support team UZB - Dr Evelien 
Delbeke, juriste, UA - Prof dr Luc Deliens, voorzitter onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde VUB, begeleider LEIFartsen 
- Lic Paul Destrooper, LEIFmoderator, levensbeschouwelijk begeleider - Prof dr Wim Distelmans, radiotherapeut-oncoloog, 
palliatieve zorg UZB, voorzitter Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie, lid Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, 
voorzitter LEIF - Dhr Heestermans Johan, acteur - Prof dr Manu Keirse, klinisch psycholoog, Faculteit Geneeskunde KULeuven, 
voorzitter Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg - Drs Christophe Lemmens, jurist UA - Prof Dr Freddy Mortier, moraalfi losoof 
UGent - Dr François Pauwels, huisarts, equipe-arts Omega - Lic Wim Schrauwen, psycholoog Medische Oncologie en Palliatieve 
Zorg UZGent - Dr Patrick Simons, huisarts, equipe-arts Omega - Drs Sylvie Tack, juriste UGent - Lic Christina Vanderhaeghe, 
coördinator Forum Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde - Dhr Kris Van de Gaer, sociaal verpleegkundige LEIF - Dr Yanna Van 
Wesemael, psychologe Forum Palliatieve Zorg - Mevr Mieke Verdin, actrice.  
 

www.leif.be

Inschrijvingen voor de opleiding

Telefoon 02/456.82.15

E-mail leifartsen@leif.be       leifnurses@leif.be

Locatie: J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Forfaitaire deelnemersbijdrage: €100 (studiemateriaal en lunch inbegrepen) 

Organisaties kunnen bij ons terecht voor vormingen. Samen met hen werken we dan een vorming 
uit die tegemoet komt aan hun verwachting en die van de deelnemers.
Deze vormingen worden verzorgd door de staf van LEIF, LEIFartsen en LEIFconsulenten.
Hieronder zijn een aantal initiatieven opgesomd als voorbeeld van mogelijkheden die het voorbije 
jaar zijn doorgegaan:

• De mogelijke beslissingen aan het levenseinde
• De wettelijke wilsverklaringen
• Training voor zorgverleners in het communiceren aangaande levenseinde beslissingen
• De mogelijkheden van wilsverklaringen bij dementerenden
•  Waardig sterven, wat kan ik nu doen voor later? De wilsverklaringen in het kader van de 

voorafgaande zorgplanning (ACP) 
•  Een drieluik: de mogelijkheden van palliatieve zorg, de wet patiëntenrechten, de wet 

euthanasie en de bijhorende wilsverklaringen.
• Het kader van de levenseinde vragen van niet-terminale psychiatrische patiënten 
•  De meerwaarde voor bewoner en instelling dat een voorafgaande zorgplanning wordt 

besproken.
•  De werking van LEIF en de mogelijkheden voor zorgverleners om de ondersteuning van LEIF 

te implementeren
• ...

Deze vormingen werden georganiseerd in het kader van: lokale dienstencentra, OCMW’s, 
woonzorgcentra, thuiszorg, samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), 
gezinszorg, Lokale Kwaliteitskringen – artsen (LOK’s), opleidingen universiteit-hogeschool 
en zorgkundigen, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, mutualiteiten, beroepsverenigingen, 
vormingsorganisaties, expertisecentra, en andere… 

Voor een aanvraag kan u zich richten tot LEIF (info@leif.be) en na een contact met de 
vormingsverantwoordelijke wordt de vormingsaanvraag concreet gemaakt.

Elektronisch forum

Een continu aanbod van informatie en actualiteit, gemakkelijk te raadplegen op www.leif.be

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel 
tel.: 02/456 82 00 - Fax : 02/461 24 41
info@palliatief.be

FOD Sociale Zekerheid 
en FOD Volksgezondheid, veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu

VVRO
Vereniging voor 

Verpleegkundigen 
Radiotherapie 
en Oncologie

NVKVV V.Z.W.

Association Pharmaceutique Belge
Algemene Pharmaceutische Bond

CNK nummer: 2545-184

Fonds  Zr. Leontine
Palliatieve zorg

Situations of Extreme Dependency
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Opleiding op maat



LevensEinde InformatieForvm 

De brochure geeft u informatie over de LEIFartsenopleiding, de LEIFopleiding (LEIFnurses en andere professionele zorgverleners) en vormingen op maat.
U merkt dat in de twee opleidingstrajecten - de LEIFartsenopleiding en de LEIFopleiding - de thema’s  gelijklopend zijn (de uitwerking is soms verschillend en beroepsspecifi ek). U kunt een eigen opleidingstraject samenstellen, rekening houdend met vroegere opleidingen en verworven 
competenties waarvoor u best contact opneemt met Paul Destrooper, vormingsverantwoordelijke. (pauldestrooper@leif.be). Bij een volledige opleiding ontvangt u een certifi caat van de opleiding als LEIFarts of LEIFconsulent.

Artsen zijn niet altijd op de hoogte van alle wettelijke mogelijkheden bij het levenseinde: de wet 
patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet.
Daarom werd in 2003 van start gegaan met een korte maar intensieve training in deze problematiek. 
LEIFartsen zijn huisartsen en ziekenhuisartsen die een opleiding volgden i.v.m. de problematiek 
van euthanasie, beslissingen bij het levenseinde en die de mogelijkheden kennen van de palliatieve 
zorg in Vlaanderen en Brussel. LEIFartsen kunnen door hun collega-artsen gevraagd worden om 
advies bij moeilijke beslissingen bij het levenseinde. Bovendien voorziet de euthanasiewet in een 
verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-terminale patiënten van een derde arts). 
Hiervoor kunnen de LEIFartsen gevraagd worden want in de dagelijkse praktijk is het vaak niet 
eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden.
De opleiding tot LEIFarts is verspreid over 5 zaterdagen en is geaccrediteerd (ethiek & economie) en 
leidt tot een certifi caat. De opleiding kan gespreid worden over meer dan 1 jaar maar start steeds 
met de introductie. Er kunnen ook opleidingsonderdelen gevolgd worden in de LEIFopleiding. 
Naast de basisopleiding (zie schema op de volgende pagina) wordt er tevens voorzien in continue 
vorming in verschillende werkvormen:

• regionale intervisiegroepen
• symposia en congressen

Verpleegkundigen en andere zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, vrijzinnig 
humanistisch consulenten, pastores, kinesisten,…) hebben behoefte aan opleiding over de 
beslissingen bij het levenseinde. 
Ze staan heel dicht bij de patiënt en worden nog al te vaak niet in het beleid betrokken. Bovendien 
worden bij het levenseinde frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet altijd 
even transparant zijn. 
Zoals voor de artsen voorzien we in opleiding en vorming, Gedurende de opleiding wordt inzicht 
verschaft in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg.
De opleiding bestaat uit 5 modules van elk 6 uur (9 tot 16 uur) en leidt tot een certifi caat.
De opleiding wordt zowel in het na- als het voorjaar georganiseerd (dit verklaart de twee 
verschillende data die u bij elke module op het schema aantreft).   
Voor de laatste lesmodule (communicatie) kan de groep, afhankelijk van de grootte en omwille van 
het interactieve karakter gesplitst worden. 
De opleiding wordt steeds gestart met de introductie. De modules kunnen aansluitend gevolgd 
worden of gespreid over het jaar.
Naast de basisopleiding (zie schema op de volgende pagina) wordt er tevens voorzien in continue 
vorming:

• regionale intervisiegroepen
• symposia en congressen

6/10/12
09u00-16u00

Module 1
Introductie

09u00-09u45 1.1. Kennismaking en de praktijk van levenseindebeslissingen in de eigen werksituatie Paul Destrooper

09u45-11u15 1.2. Beslissingen bij het levenseinde Wim Distelmans

11u30-12u45 1.3. De wetten betreffende patiëntenrechten en palliatieve zorg Manu Keirse

13u30-14u30 1.4. De wet betreffende euthanasie Etienne De Groot

14u30-16u00 1.5. Begrippen uit de wet betreffende euthanasie Wim Distelmans

20/10/12
09u00-12u45

Module 2
Wetgeving inzake beslissingen bij het 
levenseinde in de praktijk gebracht

09u00-11u00 2.1. Voorafgaande zorgplanning en casuïstiek Christophe Lemmens

11u15-12u45 2.2. Thema’s uit de palliatieve zorg Christina Vanderhaeghe, Wim Distelmans

10/11/12
09u00-16u00

Module 3
De persoon in de wet

09u00-11u00 3.1.Het mensbeeld in de zorg Johan Braeckman, Freddy Mortier

11u15-14u30 3.2.Thema’s en juridische kanttekeningen bij de wet Evelien Delbeke, Sylvie Tack

14u30-16u00 3.3. Wetenschappelijk onderzoek Luc Deliens, Johan Bilsen

23/02/13
09u00-12u45

Module 4
De spelers in de beslissingen bij het  
levenseinde

09u00-10u30 4.1. De spelers in het beslissingsproces: communicatie Manu Keirse, Paul Destrooper

10u45-12u45 4.2. De praktijk van de euthanasie en de rol van de LEIFarts en de LEIFconsulent Wim Distelmans, Paul Destrooper

23/03/13 + 20/04/13
09u00-16u00

Module 5
Communicatie

09u00-16u00 5. Teamcommunicatie, communicatie met patiënt en familie bij levenseindebeslissingen Magriet De Maegd, Johan Heestermans, 
Wim Schrauwen, Mieke Verdin

25/09/12
05/02/13
09u00-16u00

Module 1
Introductie

09u30-10u45 1.1. Kennismaking en de praktijk van levenseindebeslissingen in de eigen werksituatie Paul Destrooper

11u00-12u30 1.2. Beslissingen aan het levenseinde Wim Distelmans

13u15-14u45 1.3. De wetten betreffende patiëntenrechten en palliatieve zorg Manu Keirse

15u00-16u00 1.4. De wet betreffende euthanasie Etienne De Groot

09/10/12
19/02/13
09u30-16u00

Module 2
Wetgeving inzake beslissingen bij het 
levenseinde in de praktijk gebracht

09u30-12u15 2.1. Voorafgaande zorgplanning + casuïstiek Christophe Lemmens

13u00-14u30 2.2. Begrippen uit de wet betreffende euthanasie Wim Distelmans

14u30-16u00 2.3. Thema’s uit de palliatieve zorg Christina Vanderhaeghe, Wim Distelmans

23/10/12
05/03/13
09u30-16u00

Module 3
De persoon in de wet

09u30-11u30 3.1.Het mensbeeld in de zorg Johan Braeckman, Freddy Mortier

11u45-14u30 3.2.Thema’s en juridische kanttekeningen bij de wet Evelien Delbeke, Sylvie Tack

14u45-16u00 3.3. Wetenschappelijk onderzoek Luc Deliens, Johan Bilsen, Yanna Van Wesemael

06/11/12
19/03/13
09u30-12u45

Module 4
De spelers in de beslissingen bij het 
levenseinde

09u30-11u00 4.1. De spelers in het beslissingsproces: communicatie Manu Keirse, Paul Destrooper

11u15-12u45 4.2. De praktijk van de euthanasie en de rol van de LEIFconsulent en de LEIFarts Wim Distelmans, Paul Destrooper

13u30-16u00 4.3. Oefenen met beslissingen aan het levenseinde François Pauwels, Patrick Simons, Paul Destrooper, 
Kris Van de Gaer

20/11 + 27/11/12
16/04 + 23/04/13
09u30-16u00

Module 5
Communicatie

09u30-16u00 5.   Teamcommunicatie, communicatie met patiënt en familie bij levenseindebeslissingen Magriet De Maegd, Johan Heestermans,
Wim Schrauwen, Mieke Verdin

LEIFartsenopleiding

LEIFopleiding (verpleegkundigen en andere zorgverleners)


