
SYMPOSIUM 
11 APRIL 2019
14.00 - 17.00 UUR

 PALLIATIEVE ZORG 
OOSTVELUWE

NETWERK

SCHOKBREKERS 
in de communicatie

rond de markering 
van de palliatieve fase
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WELKOM OP DIT SYMPOSIUM
11 april 2019 van 14.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 

Nog regelmatig komt het voor dat patiënten hals over kop worden 
ingestuurd vanwege complicaties en in het ziekenhuis een behan
deling wordt ingezet, die niet strookt met een palliatief beleid. Ook 
patiënten zelf en hun naasten dringen nog al eens op een dergelijke 
opname aan, omdat ze bang zijn voor hun verslechterende situatie. 
Hoe kunnen we vroegtijdig met hen in gesprek raken over het 
naderend levenseinde en de zorg en ondersteuning die daarbij past? 
Hoe kunnen we collega’s helpen om dit gesprek aan te gaan? 

Professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg moeten heel wat  
in huis hebben. Niet alleen op het gebied van goede patiëntenzorg  
op alle dimensies. Je moet ook uitstekend kunnen communiceren,  
samen  werken en organiseren. Soms ben je zelfs als speciaal daar-
voor opgeleide werker in de palliatieve zorg niet vanzelf sprekend  
een erkende partner in je eigen organisatie en daarbuiten. Je kunt  
te maken krijgen met weerstanden op allerlei niveaus. 

Aan de hand van het zorgpad verkent Christien de Jong, psycho-
therapeut en trainer, deze knelpunten met ons en biedt vier ‘schok-
brekers’, die kunnen helpen in de communicatie met patiënten en hun 
naasten. Hiermee kunnen we hen helpen om emotioneel op verhaal  
te komen en woorden te geven aan hun hoop en vrees over de tijd  
die gaat komen. De schokbrekers worden interactief besproken en 
uitgespeeld door Christien de Jong en Koos van der Knaap.  

  Lees hier een ‘Pal voor u’ interview met Christien de Jong

https://palvooru.nl/psychotherapeut-christien-jong-angst/


PROGRAMMA
13.30 uur   inloop met informatiestand

14.00 uur   welkom en opening 

14.10 uur   deel 1   

  workshop Christien de Jong en Koos van der Knaap 

15.30 uur pauze

15.45 uur  deel 2   

  workshop Christien de Jong en Koos van der Knaap

17.15 uur  sluiting

De bijeenkomst is bedoeld voor alle professionele en 
vrijwillige zorgverleners die nauw betrokken zijn bij de 
palliatieve zorgverlening in de regio Oost-Veluwe. 
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Aanmelden
Verpleegkundigen geven zich op met hun BIG nummer, verzorgenden met  
hun V&VN registratienummer. Accreditatie (3 punten) is aangevraagd voor 
verpleegkundigen en verzorgenden.

   Aanmelden kan hier

Locatie 
Zalencentrum De Duiker (achter de Bronkerk)
Hoenderloseweg 10
7339 GH Ugchelen

Kosten 
Leden van het netwerk betalen 10 euro per persoon.  
Niet leden betalen 25 euro per persoon. 
Graag contant en gepast betalen bij de ingang.

Bij vragen, bel gerust
Berdine Koekoek  06 36 58 16 51
Trudy Willems 06 13 15 91 44

www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Hulpverleners/Actueel/Artikel/schokbrekers-in-de-communicatie-rond-de-markering-van-de-palliatieve-fase
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Hulpverleners/Actueel/Artikel/schokbrekers-in-de-communicatie-rond-de-markering-van-de-palliatieve-fase

