
           

UITNODIGING  
Psychiatrie en palliatieve zorg  

Een verdiepingsmodule in 3 delen 
25 april  - 9 en 23 mei 2022  (van 15.00-18.00 uur) 

 

Voor verpleegkundigen niveau 4 en 5.  
Deze module gaat over palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening én een onge-

neeslijke lichamelijke ziekte. De module behandelt de vier dimensies van palliatieve zorg (lichamelijk, 

psychisch, sociaal en zingeving), palliatief redeneren en staat uitgebreid stil bij casuïstiek uit de prak-

tijk. Verder wordt de vraag beantwoord of patiënten met een psychiatrische aandoening andere, meer 

specifieke palliatieve zorg nodig hebben. Voor verpleegkundigen en andere zorgverleners is deze mo-

dule de kans om kennis over integrale palliatieve zorg te verbreden en verdiepen. Tijdens de module 

wordt gebruik gemaakt van het boek De helikopter van Victor. Palliatieve zorg in de psychiatrie. 
 

Docenten 

Hennie Kievit, geestelijk verzorger en Heidi de Kam verpleegkundig specialist. Beide werkzaam bij 

GGz Centraal. 
 

Aanmelden en kosten  
Meer informatie en aanmelden via de website van het netwerk Eemland. Deelname voor drie bijeen-
komsten kost €150.  Inclusief het boek De helikopter van Victor. Te voldoen via factuur van GGz Cen-
traal.  
Bij vragen richt je tot: Heidi de Kam h.dekam@ggzcentral.nl  
 

Locatie  

Deze scholing vindt plaats bij Zon en Schild, in de kapel, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort  
 
 

 

 

 
 

INFORMATIE OVER DE DRIE DAGDELEN steeds van 15.00-18.00 uur 
 

Dagdeel 1 op 25 april 2022 

• Kennismaken en ervaringen uitwisselen 

• De KERN van de Mönnink: verliesimpact, verliescoping, verliessupport 

• Psychose, schizofrenie en delier 
Dagdeel 2 op 9 mei 2022 

• Stemmingsstoornissen (depressie, bipolaire stoornis)  

• Persoonlijkheidsstoornissen 
Dagdeel 3 op 23 mei 2022 

• Somatiek en psychiatrische stoornissen, o.a. hersenmetastasen 

• Sociale kaart 
 

Werkvormen: theorie, bespreking casuïstiek, oefeningen, filmfragmenten, eigen werkinbreng. 

Accreditatie is aangevraagd!   

De volgende organisaties hebben hun krachten in het netwerk PZ Eemland gebundeld: Amerpoort, Apothekers Coöperatie Eemland, Beweging 3.0, 

Centrum voor Levensvragen Eemland, De Boei, De Haven, De Koperhorst, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk 

e.o., Huisartsen Eemland, Lelie zorggroep, Meander Medisch Centrum, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Thuiszorg 

DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten. 

https://palliaweb.nl/netwerk-eemland/zorgverleners/deskundigheidsbevordering/scholingen-in-de-regio
mailto:h.dekam@ggzcentral.nl

