
  

   
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg 

Verdiepingstraining Zingeving 
3 bijeenkomsten van 3 uur 

 
26 september – 10 oktober – 21 november, 13.30 – 16.30 uur, Venlo - Blerick 

 
 

Je hebt de Basiscursus Zingeving gevolgd en je wilt nog beter de zingevingsvragen van jezelf en van jouw 
palliatieve patiënten en hun naasten begrijpen en er op de juiste manier mee omgaan. Bovendien wil je 
meer weten over ethische vragen rond het levenseinde, zoals de vragen rond euthanasie, sedatie, voltooid 
leven e.d. en hoe je daar mee om kan gaan.  
 

Inhoudelijk 
Wanneer je de verdiepingstraining hebt gevolgd: 

• weet je nog beter wat zingeving en spiritualiteit is;  

• weet je nog beter wat zingevingsvragen zijn en hoe je ze kunt herkennen bij jezelf en je palliatieve 
patiënten en hun naasten; 

• door middel van huiswerkopdrachten, casusbespreking en oefeningen wordt je verder getraind in 
het geven van alledaagse aandacht en begeleiding van zingevingsvragen; 

• ga je leren goed samen te werken met een geestelijk verzorger; 

• leer je ethische vragen en dilemma’s te herkennen en er vanuit jouw professie mee om te gaan; 

• leer je over deze onderwerpen productief en professioneel te communiceren in je team en met 
andere zorgverleners. 

 
De verdiepingstraining 
De verdiepingstraining bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Naast de drie bijeenkomsten is er ook in  
e-learning voorzien. Tussen de tweede en derde bijeenkomst liggen ongeveer 6 weken. In die weken krijgt je 
3 huiswerkopdrachten per mail. Deze opdrachten zijn met name op de praktijk gericht om te leren door 
doen. Tijdsbesteding tussen de bijeenkomsten wordt gerekend op 1,5 à 2 uur per week, liefst in collegiaal 
verband ('studie-maatjes').  

 

Locatie – data – tijdstip  
• 1ste bijeenkomst:  maandag 26 september 

13.30u – 16.30u 
Hoofdkantoor De Zorggroep*, 2e  etage: ruimte ‘De Kiosk’ (achterzijde restaurant) 
 

• 2de bijeenkomst:  maandag 10 oktober      
13.30u – 16.30u 
Hoofdkantoor De Zorggroep*, 2e  etage: ruimte ‘De Kiosk’ (achterzijde restaurant) 
 

• 3de bijeenkomst:  maandag 21 november 
13.30u – 16.30u 
Hoofdkantoor De Zorggroep*,  1e  etage: ruimte ‘Boulevard’ 

 
*Adres hoofdkantoor De Zorggroep: Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo-Blerick 
 



  

Kosten 
Deze verdiepingstraining is kosteloos. Wij verzoeken je echter bij verhindering dit tijdig aan ons door te 
geven, zodat we iemand anders kunnen laten deelnemen.   
 

Accreditatie 
Er wordt geen accreditatie aangevraagd. Wel kunnen de deelnemers een bewijs van deelname ontvangen.  
Dit kunt u na afloop aanvragen via het emailadres: npz@viecuri.nl o.v.v. ‘deelnamebewijs 
verdiepingstraining zingeving’.  
 

Aanmelden 
Aanmelden voor deze cursus >>Klik HIER 
Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door. 2 weken voor aanvang ontvang je een mail als 
reminder. 
 

Trainer 
De cursus wordt verzorgd door dhr. Gerard Sars, geestelijk verzorger, aangesloten bij de Centra voor 
Levensvragen Noord en Midden - Limburg. 

 

Informatie 
Voor meer informatie over deze bijeenkomst of het netwerk kunt u terecht bij: 

• Marian Kessels   Netwerkcoördinator NPZ Noord-Limburg 
Tel:    06 – 30 02 03 38 
Email:   npz@viecuri.nl of mariankessels@viecuri.nl 

• Desiree Meertens   Netwerkcoördinator NPZ Midden-Limburg 
Tel:    06 – 44 34 98 08 

Email:    desiree.meertens@dezorggroep.nl 
 

• De cursussen zingeving worden ook In-Company aangeboden, bijvoorbeeld per team. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren Netwerken palliatieve zorg.  

 
  

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg 
Het Netwerk is een samenwerkingsverband van Allerzorg, Buurtzorg, Cohesie (coöperatie huisartsen), Hospice 
Doevenbos, Hospice Mariaweide, Hospice ’t Plattelandshoes, Hospice Zenit, La Providence, Sint Jozef Wonen en Zorg, 
Stichting Proteion, Thuiszorgcentrale Nederland, Toon Hermans Huis, VieCuri Medisch Centrum, Vincent van Gogh 
Instituut, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Zorgcentrum Vincent Depaul, De Zorggroep en de gezamenlijke 
zorgvragers.     
 
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg                                                                   
Het Netwerk is een samenwerkingsverband van De Zorggroep, Land van Horne, Proteion, SJG Weert, Laurentius 
Ziekenhuis, Pergamijn, Daelzicht, Koraal Groep, Meditta, Franciscus Hospice Weert, Buurtzorg, Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ), Stg Eindzorg, Toon Hermans Huizen en de gezamenlijke zorgvragers.     
 
De netwerken stellen zich tot doel de zorg aan de mens die in de palliatieve fase verkeert te optimaliseren en 
organiseren in dat kader onder meer bijeenkomsten over onderwerpen en problemen die zich in de palliatieve en 
terminale fase voor kunnen doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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