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invloed van geur 
Geuren doen wat met mensen. In de zorg wordt 
aromazorg ingezet bij onrust, angst, slapeloosheid, 
moeizame verwerkingsprocessen, misselijkheid en 
benauwdheid. Ervaar wat geuren met jou doen!

PLE IN  /  DoorLoPE ND Progr amma

Keerzijde
Kruip even in de huid van je cliënt en ervaar wat  
afhankelijkheid met jou doet als mens. Deze confron-
terende ervaring geeft je blijvende inzichten en maakt 
energie vrij. Spiegelneuronen doen onbewust hun 
werk. Het besef dringt door dat het allerbelangrijkste 
uitgangspunt voor menswaardige zorg behoud van  
eigen regie is. Hoe groot of klein die ook mag zijn.
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Belevingsconcert 
In een belevingsconcert wordt muziek ingezet om 
contact te maken, om ervaringen van zin en beteke-
nis aan te reiken en mensen te omhullen met warmte 
en veiligheid. Het biedt je non-verbale mogelijk-
heden om contact te maken met jouw bewoners.  
Op de belevingsparade kan je zelf een belevings-
concert ervaren.
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diva dichtbij 
Ervaar wat een optreden van een echte Diva met 
je doet. Elk optreden is anders. Bijzonder is het al-
tijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen 
kruipen uit hun schulp en lachen weer. De sfeer tij-
dens een optreden is enerzijds feestelijk, anderzijds 
raken zij bij veel mensen een gevoelige snaar. Er is 
ook ruimte voor verdriet en pijn. De Diva’s brengen 
mensen in beweging en bieden verlichting. En dat is 
precies de bedoeling.
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muziek bij het sterfbed 
Harpmuziek schept een bijzonder serene sfeer, een 
magisch moment van ontspanning, rust en diepere 
verbinding. Ervaar wat muziek bij jou doet. Lies 
Joosten geeft je tevens een paar tips om muziek zelf 
in te zetten bij palliatieve zorg.

Krista mirjam dijkerman leest voor
Mensen met dementie maken soms raadselachtige 
dingen mee die verdieping behoeven. En ook zelf 
kun je zo nu en dan nauwelijks geloven wat je met 
hen meemaakt. Onder begeleiding van een lier, die 
helpt de weg naar het luisteren te vinden, voeren 
twee bijzondere verhalen je naar het hart van de 
zorg. Laat je meenemen door de klank van stem en 
snaren. Luister met de oren van je hart.
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sjef van Bommel leest voor 
Als ervaringsdeskundige en auteur van het boek  
‘Ik ben niet kwijt’ weet Sjef van Bommel als geen  
ander wat er nodig is voor comfort en welbevinden 
in de laatste levensfase bij dementie. Aan de hand 
van korte boekfragmenten ga je in gesprek over ge-
voelige thema’s.

Voorpremière film 
‘is er morgen weer een dag?’
Deze prachtige documentaire laat zien hoe je door 
middel van muziek contact kunt maken met kwets-
bare ouderen in het verpleeghuis. De film laat niet 
alleen zien hoe de muziek de sfeer in het tehuis ver-
andert, maar ook de levenskracht van de bewoners 
laat opbloeien. De film wordt afgeloten met een 
ontmoeting met de filmmakers.
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meet and greet - martine Busch
Wil je heel graag verder aan de slag met complemen-
taire zorg in jouw dagelijkse werk, maar vind je het  
lastig welke werkvorm bij jou past, ervaar je weer-
stand of andere belemmeringen? Stel dan je vraag 
aan Martine Busch!
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Crdl
Nieuwsgierig naar wat de CRDL is? Dit interactieve 
object vertaalt onderling fysiek contact tussen ge-
bruikers in geluid en activeert de tastzin als medium 
voor verbinding. Het object werkt als een ijsbreker. 
Culturele en sociale conventies die verbonden zijn 
met aanraking worden omzeilt door fysiek contact 
speels en onderzoekend te benaderen.
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therapeutic touch 
Medische ingrepen, ziekte of ouderdom gaan vaak 
gepaard met nare klachten als angst, pijn, onrust en 
slaapproblemen. Therapeutic Touch kan dan helpen 
om de scherpe kantjes te verzachten. Zelf ervaren 
wat Therapeutic Touch met jou doet? Wij ontmoe-
ten je graag op het plein.
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shantala 
Wat doet het met jou als je aangeraakt wordt? Welk 
effect heeft respectvolle, aandachtige aanraking op 
jou? Ervaar zelf de kracht van een shantalamassage.
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touch for care 
Bij mensen met gevorderde dementie zijn de resul-
taten van een handmassage verbluffend en ontroe-
rend tegelijk. Mensen die nauwelijks nog reactie 
geven, krijgen een lach op hun gezicht. Onrustig en 
doelloos gedrag vermindert. Ervaar, na een lange 
congresdag, wat een handmassage met jou doet.
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mimakkus 
Contact met een lach. miMakkus staat voor contact 
van hart tot hart met mensen voor wie taal niet 
(meer) vanzelfsprekend is. Ontmoet de miMakkers 
in de wandelgangen en laat je verrassen en inspire-
ren door hun werkwijze.
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Ontmoetingsplaats
Even tijd nodig om tot jezelf te komen en alle op-
gedane ervaringen te verwerken of te delen met  
collega’s? Trek je even terug voor een drankje en 
hapje op de ontmoetingsplaats in de straat!
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meet and greet - 
anneke van der Plaats
Altijd al je vraag aan Anneke van der Plaats willen 
voorleggen? Dan kan. In een 1-op-1 gesprek van  
5 minuten kan je Anneke een dilemma, vraag of  
discussiepunt voorleggen. Aansluitend op de ‘meet 
and greet’ volgt een coaching gesprek. Chantal van 
Arensbergen geeft je het advies hoe je de tip van  
Anneke kunt omzetten in een praktische actie.
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Voor af INsChrIjVE N bIj DE CoNgrEsbaLIE

moreel Beraad 
Altijd al een Moreel Beraad willen meemaken? Dit 
is je kans! Aan de hand van een concrete ervaring 
uit de dagelijkse zorg ga je onder begeleiding van  
Carolien van Leussen op zoek naar het best passende 
antwoord of oplossing. Een sessie die je nog lang zal 
bijblijven!
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