Zin in Utrecht
Centrum voor levensvragen

SYMPOSIUM Het ABC van geestelijke zorg
Datum en tijd
Locatie
Doelgroep
Docenten
Kosten
Accreditatie
Aanmelden

28 mei 2019 van 16.30 – 20.15 uur (v.a. 16.00 uur inloop)
Careyn Rosendael Rode zaal, Indusdreef 5, Utrecht
Zorgverleners in de palliatieve zorg werkzaam bij lidorganisaties
Suzette van IJssel, Godelieve van Liebergen, Salima El Ayachi, Marc Rietveld (geestelijk
verzorgers Zin in Utrecht)
5 euro, ter plaatse contant te voldoen
Aangevraagd voor Kwaliteitsregister V&VN, een bewijs van deelname ontvangen kan ook
t/m 24 mei via het aanmeldformulier op de website

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht hebben als doel kwaliteit en samenhang van
de palliatieve zorg in de regio te bevorderen. Daarom nodigen we je graag uit voor dit symposium.
Inhoud
Ieder mens weet dat de dood onvermijdelijk is, maar hierbij stilstaan schuiven we vaak voor ons uit. Met het
bericht dat het einde naderbij komt, komen mensen voor wezenlijke spirituele/geestelijke processen te staan.
De wetenschap te gaan sterven leidt vaak tot diepe levensvragen, een zoektocht naar zin, betekenis en
verzoening met het geleefde leven. Tegelijkertijd is het veelal een worsteling om het leven en alles wat daarin
dierbaar is los te laten of kan het stervensproces aanleiding zijn voor fundamentele ethische vragen. Iedereen
die weet dat hij/zij gaat sterven maakt een dergelijk proces door. Wat kun jij hier als zorgprofessional in
betekenen en welke handvatten heb je daarbij nodig? Wat doe je als je aanloopt tegen andere
levensbeschouwelijke standpunten over dood en sterven dan je zelf hebt? Wanneer stuit je op de grens van
wat je zelf kunt en zou je willen doorverwijzen? Aan de hand van het ABC-model (Aandacht, Begeleiding,
Crisis) gaan we hier dieper op in.
Sinds dit jaar kan begeleiding door een geestelijk verzorger thuis worden vergoed voor ouderen en voor
mensen in de palliatieve fase, als de zorg via een centrum voor levensvragen loopt. Om deze reden is het
symposium extra interessant voor zorgverleners die bij mensen thuis komen. Zin Utrecht is het centrum voor
levensvragen in de gemeente Utrecht; in Zuidoost-Utrecht is een centrum in oprichting.
Workshops
1. De A van Aandacht voor spirituele behoeften
2. De B van Begeleiding bij spirituele processen
3. De C van Crisis bij spirituele processen
4. Islamitische geestelijke verzorging
Aanmelden
Aanmelden kan t/m 24 mei via het formulier op de website (zie onderaan) op de scholingspagina. Daar kun je
ook opgeven aan welke twee workshops je wilt deelnemen. Deelname kost 5 euro (ter plaatse te voldoen) en
is alleen mogelijk na aanmelding. Je ontvangt een bevestiging. Wil je meer informatie? Neem dan contact op
met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl of 06-23027072.
Programma
16.00-16.30 uur
16.30-16.35 uur
16.35-17.15 uur
17.15-18.15 uur
18.15-18.45 uur
18.45-19.45 uur
19.45-20.15 uur

Inschrijving, inloop met koffie & thee
Welkom door de netwerkcoördinator
Inleiding in de thematiek: het ABC van geestelijke zorg
Ronde 1 workshops
Pauze en netwerken met soep & broodjes
Ronde 2 workshops
Evaluatie en afsluiting

WWW.NETWERKPALLIATIEVEZORG.NL/UTRECHTSTADENZUIDOOST

Met dank aan IKNL voor accreditatie

