
Waarom organiseert Bardo 
deze bijeenkomsten? 

Uit de scholingen die Bardo in 2014 organiseerde, 

bleek een grote behoefte aan verdere verdieping 

van kennis. Met de vervolgcyclus ‘Over leven en 

dood gesproken’ voorziet Bardo in deze behoefte. 

Bardo ziet het als haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid goede voorlichting 

over de laatste levensfase te geven.

Als zorgverlener heeft u een doel voor ogen: het 

zo goed mogelijk voor uw patiënt zorgen. Met 

gedegen kennis kunt u uw doel bereiken. Het 

programma dat Bardo presenteert leidt u door 

de fases van ziekte, sterven en rouw en geeft u 

in iedere fase handvatten en meer kennis. 

De kosten per avond zijn te vinden op onze 

website. Medewerkers van Amstelring 

kunnen gratis deelnemen.

Wilt u zich aanmelden voor (één van)

de bijeenkomsten?

Meer informatie: www.hospicebardo.nl/leerhuis   

Najaar 2015 / voorjaar 2016

‘Over leven en 
dood gesproken’

Verdiepingsscholingen 

palliatieve zorg voor 

professionals in de zorg 

Algemene informatie

Bardo Leerhuis draagt kennis en kunde uit 

aan professionals zodat zij goede kwaliteit 

van palliatieve zorg kunnen bieden. 

Daarnaast organiseert Bardo voorlichtings- 

en themabijeenkomsten voor patiënten, 

mantelzorgers en belangstellenden.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Leerhuis 

van Bardo, tenzij anders vermeld op de website.

Parkeren

U kunt parkeren in de parkeergarage ‘De Vier 

Meren’, op 4 minuten loopafstand van Bardo. Bij 

Bardo zijn slechts enkele plekken beschikbaar die 

gereserveerd zijn voor bezoekers aan onze gasten.

Bardo / Leven in de laatste fase

Burgemeester Jansoniushof 11

2131 BM  Hoofddorp

020 333 47 00 

info@hospicebardo.nl 

www.hospicebardo.nl



  28 januari 2016, 15.00 – 17.30 uur    Training 

Professionals in de knel
door Christien de Jong, psychotherapeut

Palliatieve zorg is complexe zorg. De zorg aan palliatieve 

patiënten kan als belastend worden ervaren. Ook wordt 

soms onvoldoende samenwerking of afstemming ervaren 

tussen zorgverleners. Wat kunt u doen om uzelf rond de 

patiënt competent te blijven voelen en er voor te zorgen 

dat u niet uitgeput raakt. Hoe goed kunt u omgaan met 

spanningen in uw zorgverlening aan de patiënt en zijn 

naasten? Collegiale samenwerking vraagt om respect en 

vertrouwen. In korte sketches, uitgespeeld door een acteur 

wordt u meegenomen naar voorbeelden uit de praktijk. 

In deze workshop krijgt u een aantal handvatten, die u 

in toekomstige complexe situaties kunnen helpen. 

Voor alle zorgverleners.

  2 maart 2016, 13.30 – 17.00 uur    Verdiepingsscholing 

Veranderd gedrag bij hersentumoren
door Hans van Dam docent/ consulent hersenletsel 

en publicist

Hersentumoren kunnen een direct effect hebben op de 

persoonlijkheid en het psychisch functioneren. Ook voor 

jou als zorgverlener kan het best moeilijk zijn hiermee 

om te gaan en weet je niet altijd hoe je de naasten op 

de juiste wijze kan ondersteunen. Deze scholing biedt 

jou inzicht en kennis over de werking van de hersenen 

en de hersenveranderingen. Het biedt jou handvatten 

om de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden 

en onmogelijkheden van de cliënten en tips hoe je de 

naasten hierin kunt ondersteunen en mogelijk adviseren. 

Voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3.

  17 maart 2016, 13.30 – 17.00 uur    Verdiepingsscholing 

Complexe pijn
Ruben van Coevorden, huisarts en 

consulent palliatieve zorg 

In de palliatieve fase staat kwaliteit van leven 

centraal, daar hoort geen pijn bij. Toch is pijn een 

veel voorkomend en bijna altijd complex probleem. 

In deze workshop wordt niet alleen gesproken over 

soorten pijn maar ook de nieuwe inzichten rondom 

doorbraakpijn en behandelingen komen aan de orde. 

Voor verpleegkundigen met basiskennis over pijn. 

  17 februari 2016, 13.30 – 17.00 uur    Theater 

Theater van de laatste dagen
door Nicoline van de Beek & Jonneke Ubels

Op meeslepende wijze vertelt Ada Vogelesang 

(gespeeld door Nicoline van de Beek) een warmbloedige 

Amsterdamse vrouw- hoe zij de zorg voor een huis 

vol palliatieve patiënten op zich heeft genomen. 

Aansluitend wordt het publiek middels vragen en 

oefeningen meegenomen in reflectie en verdieping. 

Voor alle zorgverleners.

  23 maart 2016, 20.00 – 22.15 uur    Medium met muziek 

‘Weerzien’
met Myrthe Bruinzeel (medium) en Yvonne Tuinte (singer, 

songwriter)

Myrthe Bruinzeel zal door middel van korte readings contact 

maken met onze overleden dierbaren. Singer/ songwriter 

Yvonne Tuinte vertelt een persoonlijk muzikaal verhaal over 

vriendschap die over de grenzen van de dood blijft bestaan. 

De unieke combinatie van Yvon’s zang en de reading van 

Myrthe maken deze avond tot een onvergetelijke ervaring! 

Een avond voor iedereen.

  3 december 2015, 13.30 – 16.30 uur    Workshop 

Omgaan met lastige patiënten en naasten
door Annemarie van Kessel, patiëntencommunicatie 

en klachtenmanagement

Zie jij het als een uitdaging om jouw professionaliteit en 

zorgverlenerschap ook in te blijven zetten voor de steeds 

mondigere of lastige en veeleisende patiënten en hun 

familie? Of loop je liever met een boog om deze patiënten 

heen om wat voor reden dan ook? Deze workshop biedt 

praktische handvatten, zoals het model KLACHT ™, om 

het deze zorgvragers naar de zin te maken zonder er zelf 

last van te hebben. Hierna kun je zelf of met je team 

aan de slag om invloed te nemen en lastige situaties.

Voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3.

  10 december 2015, 19.00 – 21.30 uur    Workshop 

Hoop
door Erik Olsman, medisch ethicus & Christiaan 

Rhodius, arts palliatieve geneeskunde

Als zorgverlener is het thema ‘hoop’ een manier om 

met een patiënt over zijn toekomst te spreken. Hoop 

kan ook lastig zijn: Jij hoopt dat verder lijden bespaard 

blijft terwijl de patiënt soms hoopt op te knappen. 

Erik heeft onderzoek gedaan naar hoop in de palliatieve 

fase en zal samen met Christiaan dit thema bespreken 

uiteraard met ruimte voor gesprek en discussie. 

Voor zorgverleners.

  12 januari 2016, 13.00 – 16.30 uur    Training 

Familie hoort erbij! 
door Annemarie de Rooij, mantelzorgconsulent 

Rollen en posities veranderen bij ziekte in een gezin. 

Familiezorg hoort erbij in de laatste levensfase. In deze 

training wordt middels een methodiek geleerd hoe je 

inzicht kan krijgen over de relaties binnen een gezin en hoe 

deze dan te ondersteunen. Door kennis over relationeel 

werken en het kunnen voeren van een familiegesprek 

ontstaat er verheldering en signalering van zorgvragen 

en ervaren patiënt en naasten minder stress. 

Voor verpleegkundigen en verzorgenden.

  10 oktober 2015, 10.30 – 15.30 uur    Informatie 

Stand op de Seniorenbeurs ‘Samen oud worden’

Op deze beurs die door gemeente Haarlemmermeer 

wordt georganiseerd wil Bardo u graag ontmoeten, u 

kennis laten maken met ons nieuwe programma en u 

uitnodigen om op de grote “Before I die ...I want to...” 

borden, met krijt uw grootste wens op te schrijven. 

Raadhuisplein, Hoofddorp

  5 november 2015, 13.30 – 17.00 uur    Workshop 

Afscheid en rouw in diverse culturen en religies 
door Yvonne Heygele, cultureel antropoloog

In het dagelijks werk krijgen we steeds meer te maken met 

zorgvragers van verschillende culturele achtergronden, met 

eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase, de zorg 

en hun gebruiken en tradities rond sterven en afscheid. 

In deze workshop maken de deelnemers kennis met 

afscheidsrituelen uit andere culturen. Ook wordt ingegaan op 

de diversiteit aan wensen over goede zorg in de laatste fase, 

waarbij persoonlijke opvatting een plaats krijgen. Na afloop 

van de training heb je concrete adviezen meegekregen om de 

zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen. 

Voor zorgverleners.

  30 november 2015, 19.00 – 22.00 uur    Verdiepingsscholing 

Palliatieve sedatie
door Astrid Kodde, huisarts en consulent palliatieve zorg

Aan de hand van (eigen) casuïstiek wordt het doel 

en de criteria voor palliatieve sedatie besproken. 

Handvatten over hoe hierover met patiënt en naasten 

te communiceren worden aangereikt. Ook de wijze 

van besluitvorming en de afstemming tussen arts en 

verpleegkundige komt in deze workshop aan de orde. 

Voor artsen i.o. en verpleegkundigen.


