TRAINING

In gesprek over Verlies
en Rouw

Persoonlijke aandacht voor behoeften en wensen
in de laatste levensfase
Als er sprake is van hoge kwetsbaarheid of een ongeneeslijke ziekte zoals
dementie, dan is het van groot belang na te denken en te praten (en vast
te leggen) over wat de wensen en behoeften zijn voor het leven dat nog
voor iemand ligt.
Levenseindegesprekken gaan dan ook zeker niet alléén over de dood.
‘Wat is belangrijk voor je? Wat maakt voor jou het leven waardevol? Welke
angsten heb je? Waar hoop je op?’ Deze en andere vragen kunnen helpen
ruimte te geven aan wat iemand nog wil in dit leven. Margot van Acker is
Verlies- en Rouwbegeleider en geeft je in deze training van StudieArena
vaardigheden hoe je in gesprek kunt gaan over verlies en rouw.
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In gesprek over Verlies en Rouw

Inhoud

Datum en locatie

Herkennen van rouw en de daarbij behorende emoties kan de zorgverlener handvatten geven om lastige
situaties te kunnen inschatten en erop te anticiperen.
Alle zorg aan kwetsbare ouderen - of deze nu thuis
wordt gegeven of in een woonvoorziening - zal
gericht moeten zijn op een zo fijn mogelijk leven in
de dagen die nog resten. Vroegtijdig in gesprek gaan
met de cliënt en zijn naasten over wat wenselijk is
en wat niet, is een belangrijk onderdeel van zorg in
de laatste levensfase.

Studieduur: 1 dag
Tijdstip: 09.30 - 16.30 uur
Zie voor de eerst volgende trainingsdatum en
locatie: www.studiearena.nl.

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
	Waarom is het het belangrijk om deze gesprekken
te voeren?
	Waarom is het van belang is om zelf comfortabel
te zijn met het onderwerp?
	Bewustwording van je eigen visie en open staan
zonder oordeel over de visies van anderen.
	De onderwerpen die aan bod kunnen komen
tijdens levenseindegesprekken.
	Technieken om een gesprek op gang te brengen
en verder te verdiepen.

Resultaat
Na het volgen van de training ben je in staat tijdig
het gesprek over de toekomst en het levenseinde
aan te gaan. Je kunt vroegtijdig de waarden, wensen,
behoeften en verwachtingen over de toekomst met
zowel de cliënt/bewoner als diens naaste(n) verkennen en bespreken, vastleggen, evalueren en bijstellen.

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals
die zich inzetten voor mensen met dementie en/
of een verstandelijke beperking. De training is voor
nieuwsgierige mensen die graag verder gaan in hun
zorgrelatie en willen ontdekken hoe zij het wel-zijn
van cliënten kunnen verbeteren.

Deelnamekosten
€ 250,- (excl. btw) per persoon incl. lunch, koffie/thee
en inhoudelijke achtergrondinformatie.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en
verzorgenden
SRVB Register Vaktherapie
SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk
Verzorgers)
Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag
accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met
StudieArena. Je ontvangt na afloop van de training
een deelnamecertificaat.

Over de trainer
Margot van Acker is Verlies- en Rouwbegeleider en
interne trainer bij Pieter van Foreest. De mens zien en
ontmoeten, óók als er sprake is van dementie of een
verstandelijke beperking, zijn haar drijfveren. In alles
wat Margot doet, is zij gericht op samenwerking;
alleen daarmee kan kwalitatieve zorg geboden worden aan kwetsbare mensen. Zij werkt graag samen
met de cliënt, zijn/haar naaste(n), andere professionals en vrijwilligers en vindt het een uitdaging om
ieder vanuit het eigen perspectief en vanuit de eigen
beleving mee te laten doen.

Incompany
Wil je een training volledig op maat voor je team of
organisatie? Dan is een incompany training van de
StudieArena dé oplossing. Neem contact met ons op
voor een vrijblijvende offerte.
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