Werkgroep scholing zingeving
Expertisecentrum Palliatieve zorg
Werkgroep
De werkgroep scholing zingeving van het Expertisecentrum Palliatieve zorg van Amsterdam UMC is
ontstaan vanuit vraag van de netwerken palliatieve zorg naar scholing over de spirituele dimensie in
de palliatieve zorg. De eerste pilotscholing is gedaan in 2006, sindsdien zijn er vele gevolgd in de
diverse netwerken palliatieve zorg in Noord-Holland en soms daarbuiten. Op de volgende bladzijden
staat het scholingsaanbod beschreven.

Voor workshops of scholing op maat, neem contact op met
de coördinator Annemieke Kuin
a.kuin@westfriesgasthuis.nl

Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestaat uit geestelijk verzorgers vanuit verschillende denominaties en werkvelden.
De huidige samenstelling betreft:
- Annemieke Kuin (ziekenhuis), tevens coördinator van de werkgroep
- Charlotte Molenaar (ziekenhuis, 1e lijn)
- Eric de Rooij (ouderenzorg, 1e lijn)
- Esli Jongen (hospice, 1e lijn)
- Marjo van Bergen (1e lijn)
- Pauline van Zaalen (ouderenzorg, 1e lijn)
- Thea Kloek (1e lijn/hospice)
Actrices (met werkervaring als zorgverlener):
- Bertie van Dam
- Nicoline Opdam

Programma zingeving in de palliatieve fase
Themabijeenkomst met interactief theater voor iedereen werkzaam in de palliatieve zorg,
gevolgd door 4 workshops met de thema’s:
• met lege handen staan
• wat is van waarde
• frustratie en ruimte
• sterven van alle kanten belicht

-

De onderdelen vormen een geheel, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.
Voor dit programma is een animatie gemaakt dat uitgangspunt vormt voor het programma:
Keetje Bosma gaat dood
Multidisciplinair: geschikt voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg
uit diverse settingen.
Themabijeenkomst geschikt voor ±100 deelnemers, workshops ±25 deelnemers
Accreditatie V&VN

Scholing omgaan met zingevingsvragen
Scholing van 3 dagdelen voor zorgverleners in de palliatieve zorg,
inclusief oefenen met een acteur
-

-

Eigen casuïstiek en ervaringen van de deelnemers staan centraal.
Theorie is gebaseerd op de richtlijn zingeving (pallialine.nl) en de daarin verwerkte
Presentiebenadering van Andries Baart, het 4 lagen model van Erhart Weiher en het Ars
moriendi van Carlo Leget.
Het derde dagdeel worden nieuwe vaardigheden geoefend met een acteur.
Deze scholing is zeer geschikt voor in-company scholing van (multidisciplinaire) teams.
Geschikt voor ± 12 deelnemers
Accreditatie V&VN

