
 

Bĳscholing -    Verbonden tot het einde  
 
Ieder mens staat in contact met zĳn omgeving; vanaf de geboorte tot het moment van overlĳden. 
Sterker nog, de hechtingstheorie stelt dat de mens niet kan zonder onderlinge verbondenheid. 
Ongeneeslĳke ziekte zet deze verbondenheid onder druk, waardoor de onderlinge relatie verandert. 
Niet alleen de zieke moet zich verhouden tot de ziekte, maar ook de naasten. Kortom, ziekte zorgt 
voor dynamiek. Te midden van die dynamiek spreekt het niet vanzelf dat betrokkenen zich 
verbonden voelen met elkaar. Zorgverleners hebben wel mogelĳkheden om hierin te ondersteunen. 
 
Doelstellingen 
Aan het eind van deze bĳeenkomst waarin theorie aan de hand van casuïstiek wordt toegelicht, 
heb je inzicht in: 

● de hechtingstheorie, zowel in de normale ontwikkeling als persoon als op het moment 
van ziekte  

● de impact die ziekte en overlĳden met zich meebrengt, voor patiënten en naasten  
● veel voorkomende reacties hierop en welke invloed dat heeft op onderlinge relaties 
● manieren waarop je als zorgverlener de patiënt en zĳn naasten kunt ondersteunen in de 

dynamiek die ziekte met zich meebrengt 
 
Doelgroep 
Primair verpleegkundigen en verzorgenden (IG). Andere zorgprofessionals of anderszins 
geïnteresseerden zĳn ook welkom. 
 
Docenten 

 
Christine Brouwer Christiaan Rhodius  
Klinisch psycholoog/psychotherapeut  Arts palliatieve geneeskunde 
De BOSgroep Bardo 

 

Datum: woensdag 6 november 2019 
Tĳd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Prĳs:  € 35,- 
Accreditatie: Accreditatie aangevraagd bĳ Kwaliteitsregister V&V  
Locatie: Leerhuis Hospice Bardo, Jansoniushof 11, 2131 BM, Hoofddorp 
Aanmelden: Https://www.hospicebardo.nl/leerhuis/agenda-leerhuis/ 
Parkeren: Het parkeerterrein bĳ Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiënten. 

Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo. 
Afmelden:  Tot een week voor de scholing storten we bĳ afmelding het betaalde bedrag  

terug. Daarna retourneren wĳ geen geld meer maar kun je iemand anders  
voordragen om de scholing te volgen. Geef dan de gegevens van deze persoon  
door via  leerhuis@hospicebardo.nl . 
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