
 

THEMASCHOLING 

Spirituele zorg in de palliatieve fase 
 

Datum 31 oktober 2017 van 19.00 – 21.45 uur  (19.00-19.30 uur inloop) 

Locatie Parklaankerk,  Parklaan 7, 3972JX  Driebergen 

Doelgroep Verpleegkundigen, verzorgenden e.a. werkzaam bij lidorganisaties 

Docenten Karin van Aalst (Buurtzorg Doorn) en Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek) 

Bewijs van deelname Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname 

Kosten € 5  (te voldoen bij binnenkomst) 

Aanmelden Online t/m 24 oktober via het aanmeldformulier op de website 

 

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht hebben als doel kwaliteit en samenhang van 

de palliatieve zorg in de regio te bevorderen. Daarom nodigen we je graag uit voor deze scholing! 

 

Spirituele zorg in de palliatieve fase 

Aandacht voor zingeving of spiritualiteit is een integraal onderdeel van de palliatieve zorg. Toch wordt hier in 

de praktijk van de zorgverlening nog onvoldoende inhoud aan gegeven, terwijl het voor patiënten en hun 

naasten belangrijk is dat er geluisterd wordt en dat zorgverleners op een adequate manier reageren. Wat is 

voor de patiënt van existentieel belang? Aandacht voor de spirituele dimensie bij de palliatieve zorgverlening 

kan het lijden verlichten en het totale zorgproces soepeler laten verlopen. 

 

Inhoud van de scholing 

Op deze scholingsavond krijg je een algemene inleiding op het thema en word je bijgepraat over de laatste 

stand van zaken m.b.t. de nieuwe richtlijn zingeving/spiritualiteit die in voorbereiding is. Vervolgens staat de 

vraag centraal hoe zingeving/spiritualiteit een rol speelt in je eigen leven: een belangrijke voorwaarde voor het 

kunnen verlenen van zorg in deze dimensie. In het derde deel van de avond staan casuïstiek, vragen en 

problemen uit de praktijk centraal. Op de avond zal gewerkt worden aan de hand van het ars moriendi- of 

diamant-model. 

 

Voorbereiding: vragen en casuïstiek 

We vragen je om het volgende aan voorbereiding te doen als je deelneemt aan de scholing. 

1. Deze vragen beantwoorden: 

a. Speelt aandacht en spiritualiteit binnen je werk een rol? 

b. Welk(e) instrumenten gebruik je hierbij? 

2. Eigen casuïstiek is welkom voor het derde deel van de scholing. Dit kan t/m 24 oktober worden 

aangeleverd bij Karin van Aalst: k.vanaalst@buurtzorgnederland.com. 

 

Programma 

19.00 – 19.30 Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 

19.30 – 19.35 Opening door de netwerkcoördinator 

19.35 – 21.30 Scholing (korte pauze tussendoor) 

21.30 – 21.45 Evaluatie, uitreiken bewijs van deelname en afsluiting 

 

Meer info en aanmelden 

Aanmelden kan t/m 24 oktober via het aanmeldformulier op de website (zie onderaan de pagina). Je vindt het 

formulier onder Hulpverleners/ Scholing. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en kost 5 euro, bij 

binnenkomst te voldoen. Maximum aantal deelnemers is 100. Als het vol is, hoor je dat direct na aanmelding. Je 

komt dan op een reservelijst. Meer informatie? Neem contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: 

m.wanders@careyn.nl of 06 – 230 270 72. 

 

WWW.NETWERKPALLIATIEVEZORG.NL/UTRECHTSTADENZUIDOOST 


