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Verdiepende training voor consulenten 
palliatieve zorg met aandacht voor het 
systeem van de patiënt en het 
behandelteam 
 
Praktische informatie  

Dinsdag 22 juni en donderdag 1 juli 2021  | 17.00 – 20.00u | Online 
 

 

Fibula, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 

(PZNL), organiseert twee landelijke verdiepende 

trainingen voor consulenten palliatieve zorg. 

Voorwaarde voor deelname is dat de verdiepende 

training alleen gevolgd kan worden door consulenten die 

de basistraining al hebben gevolgd.  

 

Inleiding training 
‘Kanker heb je samen’. Deze uitspraak doelt doorgaans 

op de draaglast van de ziekte, die ook de naasten van de 

patiënt ervaart. In deze onderlinge relaties van de 

patiënt kan het soms lelijk escaleren. Patiënt, partner en 

andere naasten kunnen heel verschillend omgaan met 

de ziekte. Het zijn verschillen die onder de druk van de 

laatste levensfase uitvergroot raken en soms zelfs in 

heftige ruzies kunnen polariseren. 

Consultvragers kunnen in dit spanningsveld betrokken 

raken en zich onder druk gezet voelen door naasten van 

de patiënt. Bijvoorbeeld bij een palliatieve sedatie, 

waarin de kinderen het beloop niet meer om aan te zien 

vinden en ingrijpen eisen. Of de partner die koste wat 

kost vindt dat de patiënt op krachten moet blijven, door 

een niet meer zinvolle ziektegerichte behandeling voort 

te zetten.  

Voor zorgverleners is het doorgaans niet gemakkelijk 

om met dit soort heftige reacties om te gaan. Juist 

omdat ze voor ogen hebben het stervensproces ‘mooi te 

laten verlopen’ kunnen ze zich meer dan ooit onthand 

voelen. Soms komen ook in het medisch behandelteam 

zelf betrokken professionals lijnrecht tegenover elkaar te 

staan in het behandelbeleid, wat de samenwerking om 

tot goede palliatieve zorg te komen in de weg staat.  

De consulent kan helpen om vanuit een attitude van 

meervoudige partijdigheid mee te denken hoe deze 

verstoringen te begrijpen en te hanteren. In deze 

training leert u - naast de inzet van de vertrouwde 

‘schokbrekers’ die ook in deze situaties meer dan nodig 

zijn - een aantal specifieke interventies die helpen om 

weer meer verbondenheid te creëren, zowel in het 

steunsysteem van de patiënt als in het medisch 

behandelteam.  

 

Trainer: 

Drs. Christien de Jong, psychotherapeut / trainer, 

werkzaam in eigen praktijk en het Amsterdams Instituut 

voor Gezins- en Relatietherapie, gespecialiseerd in de 

behandeling van patiënten met kanker.  

 

Professionele acteur: 
Koos van der Knaap  

 

Voor wie  
Medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg 

werkzaam in regionale of transmurale (ziekenhuis) 

consultatieteams Palliatieve Zorg. 

 

Accreditatie 
 Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen 

(V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en medisch 

specialisten (ABAN).  
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Programma  
 
16.45 uur Inlog training 

17.00 uur  Start training 

17.05 uur Introductie en kennismaking 

17.10 uur Theorie ‘krachtenvelden’ 

Oefening telefonische helpdesk 
 

In break-out rooms bedenken 
consulenten (cursisten) binnen 5 
minuten een strategie die goede 
palliatieve zorg ten doel heeft 
(bewust korte tijd, omdat dit in 
de praktijk vaak ook onder 
(enige) tijdsdruk gebeurt. 

 

  Plenaire uitwisseling. 
 

17.35 uur Interactie presentatie theorie 

Krachtenveld veroorzaakt door  
de ziekte, thema’s en hun 
polarisaties, interventies 
‘schokbrekers’ (zie abstract), 
externaliseren van de ziekte, 
circulaire vragen. 

 
18.15 uur Pauze 
 
18.45 uur Plenair rollenspel met acteur 

Oefening besproken 
interventies . 

 
19.30 uur Leerpunten en evaluatie 
 
20.00 uur  Afsluiting 
 

 

 

 

Praktisch  
 
Kosten  
Deelname is gratis  

 

Voor wie 
Alleen voor consulenten van teams Palliatieve zorg  

 

Aantal deelnemers 
Maximaal 18 per training 

 

Aanmelden 
Via deze link voor de training op 22 juni 2021  

Via deze link voor de training op 1 juli 2021  

 

Inlichtingen 
 
Inhoudelijk: 

Herlin Woldberg  

h.woldberg@stichtingfibula.nl  

 

M.b.t. de aan- en afmelding:  
Yvon van Iterson 

consultatiepz@stichtingfibula.nl 

 

Organisatiecommissie:  
Astrid Kodde, medisch adviseur PZNL/kaderhuisarts 

palliatieve zorg 

Herlin Woldberg, adviseur consultatie PZ Fibula 
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