
 

 
Bijscholing - Laatste levensfase bij ALS 
 
Veel patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) zijn bang dat ze uiteindelijk zullen stikken. Die 
angst leeft vaak ook bij familieleden en bij de zorgverleners. 
Het ALS Centrum Nederland heeft een interactieve cursus ontwikkeld met als titel ‘Laatste levensfase bij 
ALS’. Deze cursus is de basis voor deze middag en richt zich specifiek op het herkennen van de laatste 
levensfase bij ALS/PSMA en op het behandelen en begeleiden van een toenemende ademhalingszwakte 
in de laatste fase. Ook gaan we in deze bijscholing in op het beëindigen van de beademing en 
verschillende aspecten van de zorg in de laatste levensfase van de patiënt. 
 
Belangrijk:  voorafgaand aan deze bijscholing is het een voorwaarde dat elke deelnemer gratis de 
e-cursus ‘Introductie ALS’ heeft gevolgd. Deze introductiecursus dient om het basisniveau aan kennis te 
verzekeren voor aanvang van de bijscholing. Het doorlopen van deze e-cursus duurt ongeveer een uur. Je 
kunt op elk moment stoppen en later weer opnieuw inloggen.  Na afloop ontvang je hiervan een certificaat. 
 
Doelstellingen 

● Kennis vergroten over ALS/PSMA. 
● Herkennen van de laatste levensfase bij ALS/PSMA. 
● Vaardigheden over hoe te behandelen en te begeleiden bij toenemende ademhalingszwakte. 
● Kennis over wanneer en hoe de beademing te beëindigen. 
● Attitude en vaardigheden rondom de zorg in de laatste levensfase aan patiënten en naasten. 

Werkvorm 
Interactieve bijeenkomst waarin kennis vergroten centraal staat. Ook is er ruim aandacht voor de 
uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen.  

 
Doelgroep   
Verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionele zorgverleners. 
 
Docent   
Kim Holtmaat, verpleegkundig specialist Neuromusculaire zorg, UMC Utrecht. 

 
 
Datum:             dinsdag 9 april 2019 
Tijd:     13.30 uur - 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
Prijs:                 € 35,- 
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd Kwaliteitsregister V&VN 
Locatie:            Leerhuis Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM, Hoofddorp 
Aanmelden: https://www.hospicebardo.nl/leerhuis/agenda-leerhuis/ 
Parkeren: het parkeerterrein bij Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiënten. 

Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo. 
Afmelden: tot een week voor de scholing storten we bij afmelding het betaalde bedrag terug. Daarna 

retourneren wij geen geld meer maar kun je iemand anders voordragen om de 
scholing te volgen. Geef dan de gegevens van deze persoon door via 
leerhuis@hospicebardo.nl. 

https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/e-cursus-introductie-als/
https://www.hospicebardo.nl/leerhuis/agenda-leerhuis/

