
Nascholing – ‘De stilte doorbroken’

Beschrijving:
Palliatieve zorg is een ambacht dat in teamverband geboden wordt. Tegelijkertijd speelt iedere
zorgverlener een belangrijke rol. Het leggen van contact met patiënten en diens naaste in deze
intensieve fase bepaalt de invulling van zorg in de praktijk van alledag.

Deze scholing nodigt uit om vanuit verschillende disciplines de persoonlijke opvattingen over
kwetsbaarheid en hoe dat de zorg beïnvloedt te onderzoeken. De hulpverlener is immers zelf
onderdeel van de therapeutische interventie binnen de palliatieve zorg. In deze interactieve
scholing vormt de dagelijkse palliatieve praktijk het uitgangspunt. Het boek ‘Omdat we leven’
vormt - met de hoofdstukken ‘Ambacht’ en ‘Stilte’ - hierbij het startpunt, maar zeker niet het
eindpunt. De verdiepende opdrachten helpen om vanuit verschillende disciplines op persoonlijke
ervaringen te reflecteren. De aangereikte theorie verdiept en nodigt uit om breder het ambacht
van palliatieve zorg vorm te geven.

Doelstellingen
Aan het eind van de scholing:

● is de deelnemer in contact gekomen met de eigen sterfelijkheid en de kwetsbaarheid die
dat oproept.

● heeft de deelnemer de invloed van de eigen attitude t.a.v. zorg ervaren.
● kan de deelnemer aansluiten bij behoeftes en kwetsbaarheid van patiënten.
● is de deelnemer in staat om vanuit vrijmoedigheid palliatieve zorg te verlenen.

Werkvorm
Contact- en zelfstudie uren

5 online contacturen (2 middagen)
5 zelfstudie uren ter voorbereiding en afronding

Doelgroep
Zorgverleners die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De scholing is bewust interdisciplinair en
open voor artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers,
psychologen.

Docenten:

Christiaan Rhodius
Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en werkzaam als arts palliatieve
geneeskunde in Hospice Bardo. Naast klinisch werk geeft hij mede inhoud aan Bardo Leerhuis,
het onderdeel van Bardo dat voorlichting en educatie voor haar rekening neemt.Hij geeft o.a.
scholing bij de RINO, de huisartsenopleiding van het AMC en voor medisch studenten van het
VUmc. Het blog woorden van Bardo vormt een belangrijk onderdeel van de lustrumbundel van
Bardo ‘Omdat we leven’.Er zijn diverse podcasts rondom palliatieve zorg waar hij een bijdrage aan
levert.



Podcast van Bardo: https://anchor.fm/hospice-bardo
https://www.linkedin.com/in/christiaan-rhodius-5864a530/

Bert Buizert
Bert Buizert, trainer, coach, programmamanager houdt zich al ruim 15 jaar bezig met het
onderwerp: contact over de laatste levensfase. Hij is medeontwikkelaar van het materiaal van
STEM, waar hij ook directeur van is. Bert geeft scholingen in opleidingen van medisch
specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast is hij als projectmanager
actief om verbeterplannen palliatieve zorg samen (met de werkvloer) te ontwikkelen entot
ervaarbare verbeterngen te begeleiden; verbeterigen voor de patiënt/bewoner en zeker ook voor
de medewerkers die te dealen hebben met het einde van mensenlevens. Dit zijn projecten die in
verschillende settings worden uitgevoerd, in de ouderenzorg, in de ziekenhuiszorg en in de
Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Een ander onderwerp waar hij als trainer bij betrokken is, heeft
betrekking op het sensitiever maken vrijwilligers voor zingevingsvragen bij de mensen waar zij als
vrijwilliger hun diensten verlenen. Daarnaast verzorgt Bert trainingen op het gebied van
Motiverende Gespreksvoering.
https://www.stichtingstem.info

Jan Berkvens

Jan Berkvens, geestelijk verzorger (Hospice Bardo, Stichting Questio) en remonstrants predikant,
is vaak betrokken bij patienten en hun dierbaren. Hij zoekt in gesprekken vaak naar metaforen in
de vorm van kunst, (pop)muziek en films of series die hen verder helpt in het acceptatie- of
transitieproces waar zij zich in bevinden. Hij helpt bij het vormgeven van persoonlijke rituelen.
Hierover verzorgt hij scholingen, onder meer bij de opleiding Spiritual Care aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en het Leerhuis van Hospice Bardo. Daarnaast is hij werkzaam als
onderwijskundige.
www.domineeberkvens.nl

Bronnen voor de scholing
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Praktisch

Data:            2022 voorjaar. Dinsdag 21 juni en 5 juli van 14.30 tot 17.00 uur.     
              2022 najaar. Dinsdag 8 en 22 november van 14.30-17.00 uur.

2023  voorjaar. Dinsdag 7 en 28 februari van 14.30 tot 17.00 uur
Tijd:        14.:30 - 17.00 uur 
Prijs:                                 € 150 (€170,- incl. boek ‘Omdat we leven
Accreditatie:        Is aangevraagd bij KR, V&VN, NVvPO en SKGV
Locatie :                              Online

https://anchor.fm/hospice-bardo
https://www.linkedin.com/in/christiaan-rhodius-5864a530/
http://www.domineeberkvens.nl


Aanmelden: via onze site: http://bardo.brightness-demo.com/shop/
Afmelden: Tot een week voor de bijeenkomst storten we bij afmelding het betaalde bedrag terug.
Daarna kunnen wij geen geld meer retourneren maar kun je iemand anders voordragen om de
scholing te volgen. Geef dan wel de gegevens van deze persoon door via:
leerhuis@hospicebardo.nl.

mailto:leerhuis@hospicebardo.nl

