
 

 
Werkvorm:  De Koffietafel 
 
Beoogd doel 
Communiceren over verlies en de dood en palliatieve zorg. Inzicht krijgen over hoe 
verschillend mensen over deze thema’s denken. Een werkvorm voor studenten die 
werken in de zorg. 
 
Korte omschrijving 
De docent maakt verschillende groepen studenten. Ongeveer 4 tot 6 studenten per 
groep. Elke groep studenten gaat zo zitten dat ze elkaar kunnen zien en horen. 
De studenten krijgen een set praatkaartjes. De bedoeling is dat de studenten 
ervaringen uitwisselen over het thema palliatieve zorg, verlies en dood. 
Tijdens het uitwisselen van de ervaringen is er koffie/thee en cake, een verwijzing 
naar de Nederlandse koffietafel na een uitvaart. 
Aantal voorbeeldvragen / stellingen 

1. Welke ervaringen hebben jullie persoonlijk rondom dood en sterven?  
2. Welke ervaringen met cliënten/zorgvragers hebben jullie rondom dood en 

sterven?  
Kleurt deze ervaring jullie opstelling in het werk?  

3. Van welke zekerheden hebben jullie zelf afscheid moeten nemen?   
4. Welke verlieservaringen hebben jullie meegemaakt?  
5. Op welke manier hebben je ouders/verzorgers je ondersteund bij 

verlieservaringen?  
6. Hoe herkennen jullie de fases van Kubler-Ross en William Worden bij een 

verlieservaring van jezelf of van je cliënt? 
7. Praten jullie wel eens over de dood privé of op jullie werk?  
8. Wat vinden jullie belangrijk rondom het thema dood, verlies en rouw?  
9. Rust er volgens jou een taboe op dit thema?   
10. Ben je bang voor de dood? Leg uit.  
11. Hoe zie je aan de cliënten/zorgvragers waarmee je werkt dat ze rouwen?    
12. Is stervensbegeleiding een beroep? Of is stervensbegeleiding een 

onderdeel van ons beroep? Leg uit waarom je dit vindt.   
13. Welke visie heeft de instelling/organisatie waar je werkt op de omgang met 

dood, sterven in het leven van de cliënten?  
14. Welke ervaringen heb je m.b.t. het geven van palliatieve zorg? 
15. Wat vind jij belangrijk bij de palliatieve zorg? 

 

 
Werkvorm: De Koffietafel 
 
Aantal studenten  
4 tot 50 
 
 
Duur werkvorm 
20-45 minuten 
 
Benodigde voorbereiding/materialen c.q. stappen 
Zorg dat alle groepen een set met vragen/ stellingen kaartjes heeft  
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld uit de praktijk 
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Naam indiener en organisatie 
Isabelle Booden, ROC Mondriaan  
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