
 

 

 

 

 

 
 
 

 

PALLIATIEVE ZORG 

• Op Vlaams niveau: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Zie: www.palliatief.be 

• Regionale werking: Netwerken Palliatieve Zorg. Zie: www.palliatief.be/netwerken 

• Ook: www.pallialine.be 
 
 

Overzicht van de regionale netwerken 
 
1. vzw netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende, 051 51 98 00, info@palliatieve.be, www.palliatieve.be 

2. Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen), 050 40 61 50, info@heidehuis.be, www.heidehuis.be 

3. Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw, 051 24 83 85, info@demantel.net, www.demantel.net 

4. Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw, 056 63 69 50, zuidwestvlaanderen@palnet.be, 
www.palnet.be 

5. Netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo vzw, 09 218 94 01, npz.genteeklo@palliatieve.org, 
www.palliatieve.org 

6. Netwerk levenseinde vzw (Zuid-Oost-Vlaanderen), 055 20 74 00, info@netwerklevenseinde.be, 
www.netwerklevenseinde.be 

7. Netwerk palliatieve zorg Waasland vzw, 03 776 29 97, info@npzw.be, www.palliatieve.org 

8. Netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove vzw, 053 21 40 94, info@npzadn.be, 
www.palliatieve.org 

9. Forum palliatieve zorg (Brussel-Halle-Vilvoorde), 02 456 82 07, info@forumpalliatievezorg.be, 
www.forumpalliatievezorg.be 

10. Palliatief netwerk arrondissement Leuven - PANAL vzw, 016 23 91 01, vragen@panal.be, www.panal.be 

11. Palliatief netwerk arrondissement Mechelen vzw - PNM, 015 41 33 31, info@pnmechelen.be, 
www.palliatief-netwerk-mechelen.be 

12. Palliatieve hulpverlening Antwerpen vzw - PHA, 03 265 25 31, pha@uantwerpen.be, www.pha.be 

13. Netwerk palliatieve zorg Noorderkempen vzw, 03 633 20 11, info@npzn.be, www.npzn.be 

14. Palliatief netwerk arrondissement Turnhout vzw, 014 43 54 22, pnat@pnat.be, www.pnat.be 

15. Netwerk palliatieve zorg Limburg vzw, 011 81 94 72, info@npzl.be, www.npzl.be 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

‘Het ABC van levenseindezorg in woonzorgcentra’ 

Wat en hoe in de praktijk? 

Leuven, Provinciehuis, dinsdag 5 februari 2019 
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ETHIEK 

• Op Vlaams niveau: Zorgnet-Icuro vzw. Zie: https://www.zorgneticuro.be/themas/ethiek 

• Op Belgisch niveau: Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek. Zie: 
https://www.health.belgium.be/nl/belgisch-raadgevend-comite-voor-bio-ethiek 

 
 

Gespecialiseerde opleidingen 
 

• KU Leuven, aan de KU Leuven wordt de opleiding ‘Master of Bioethics’ aangeboden, een eenjarige 
opleiding die diepgaand inzicht biedt in alle aspecten van de hedendaagse bio-ethiek. 
Zie https://med.kuleuven.be/eng/master-of-bioethics. Locatie: Leuven. 

• Ook binnen de opleiding ‘Master in Management en Beleid van de Gezondheidszorg’ is er veel aandacht 
voor de ethiek van zorgorganisaties. 
Zie https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50269049.htm#activetab=diploma_omschri
jving. Locatie: Leuven. 

• Zorgnet-Icuro, in de Masterclasses voor de ouderenzorg (voor beginnende directies, bestuurders, 
leidinggevenden, …) wordt ook altijd veel aandacht besteed aan de ethiek. Voor de eerstvolgende editie, 
zie www.zorgneticuro.be onder het luik ‘vorming’. Locatie: Brussel. 

• VIVES, in de Hogeschool VIVES, campus Kortrijk, wordt het postgraduaat ethiek aangeboden. De opleiding 
wil medewerkers binnen zorgorganisaties in staat stellen tot een zelfstandige ethische reflectie op en 
begeleiding van concrete zorgprocessen. Docenten zijn Henk Vandaele en Dr. Linus Vanlaere. Voor meer 
info, zie https://www.vives.be/nl/opleidingen/sociaal-agogisch-werk/postgraduaat-relationeel-
begeleiden. Locatie: Kortrijk. 

• KU Leuven - KULAK, het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak biedt de opleiding ‘Ethiek op de 
werkvloer. Getuigschrift referentiepersoon ethiek’ aan. Algemene doelstelling is: zorgverleners vormen in 
het ethisch overleggen op de werkvloer. Docent is Prof. Dr. Axel Liégeois. Meer info vind je 
op: http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2520. Locatie: Kortrijk. 

• UC Leuven Limburg, aan de UCLL wordt de tweejarige opleiding ‘Postgraduaat referentiepersoon ethiek’ 
aangeboden. De opleiding heeft tot doel zorgverstrekkers met interesse in ethische probleemgebieden in 
hun werkveld te vormen en te versterken in hun denkproces. Meer info vind je 
op:  https://www.ucll.be/verderstuderen/referentiepersoon-ethiek. Locatie: Genk. Contactpersoon voor 
deze opleiding is Dr. Joke Lemiengre, verantwoordelijke Ethos, Programmalijn Zorg en Ethiek. 
Joke.lemiengre@ucll.be. 

• Vormingscentrum HIVSET, ook in Turnhout kan je inschrijven voor een 1-jarige praktische opleiding tot 
ethiekondersteuner – ‘Referentiepersoon Ethiek’. Voor meer informatie, zie: 
www.vormingscentrum.hivset.be. 

 
 

Begeleiding van teams en zorgorganisaties in het borgen van zorgethiek in de praktijk 
via vorming en workshops 
 

• In Roeselare (ism VIVES): https://www.vives.be/nl/labs/stimul 

• In Leuven (i.s.m. UCLL): https://www.stimulzorgethiek.be/ 
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