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Toelichting 

Elk stervensproces is uniek. Om als 

professional of vrijwilliger een open gesprek 

over de laatste levensfase te kunnen voeren, 

is het belangrijk het verschil in opvattingen te 

kunnen onderscheiden in de manier waarop 

mensen naar de dood kijken en hun 

eindigheid beleven. Het respecteren van die 

eigenheid vormt de basis van een dialoog. 

Wat is voor hen persoonlijk belangrijk als het 

er om gaat met welke zorg of rituelen zij 

omringd willen worden in de laatste 

levensfase? Welke vragen kunnen  -soms 

onuitgesproken- leven? Tijdens deze avond 

wordt u in de gelegenheid gesteld uw kennis 

over gespreksvoering en rituelen, vanuit 

verschillende invalshoeken te vergroten.  

Voor wie? 

Verpleegkundigen, verzorgenden en  

vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorg 

 

Locatie 

Eindhoven 

 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven met het bijgevoegde 

inschrijfformulier. Inschrijvingen worden op 

volgorde van inschrijvingsdatum verwerkt. 

Er kunnen maximaal 100 personen 

deelnemen! 

 

Deelname 

Aan deelname voor deze avond zijn 

geen kosten verbonden 

 

Inlichtingen 

Voor meer informatie over deze avond kunt u 

contact opnemen met  Milena van den Brink 

m.vandenbrink@stichtingkoh.nl 

Telefoon: 040-238 07 27 

 

Organisatie 

Het symposium wordt georganiseerd door de 

werkgroep extramurale geestelijke begeleiding 

van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Brabant: 

- Marije Brüll 

- Jos van de Brand 

- Betty Morel 

- Werner van de Wouw 

 

 

 

 

Programma 

17:15  Ontvangst met lichte maaltijd 

 

 

18:00  Welkomstwoord 

Dhr. Werner van de Wouw, 

voorzitter werkgroep 

extramurale geestelijke 

begeleiding 

 

 

18:15  Plenaire lezing:  
In gesprek met palliatieve 
patiënten en hun naasten, 

waar gaat het werkelijk om?  
mevrouw Drs. Etje Verhagen-

Krikke MA, 1e lijns psycholoog 
en geestelijk verzorger  

 
 

18:45 Workshopronde 1  

 

 

   

19:55  Pauze met koffie en thee 

 

 

 

20:20  Workshopronde 2  

 

 

 

21:30 Afsluiting 
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Plenaire lezing 

In gesprek met palliatieve patiënten en hun naasten: waar gaat het 

werkelijk om? 

Nadat je gehoord hebt dat je niet meer beter kunt worden krijgt het leven vaak een andere 

kleur. Mensen merken dat veel ervaringen een andere lading krijgen of kijken met vreugde  

of verdriet terug op hoe hun leven tot nu toe verlopen is. Deze periode kan door goede 

medische zorg best een hele tijd duren, maar het blijft leven met de dood voor ogen.  

Dat roept bij veel mensen vragen op: waarom ik, waarom nu, hoe zal het gaan, hoe moet  

ik omgaan met angst, hoe neem ik afscheid van het leven, van mijn geliefden?   

In deze inleiding wordt met elkaar verkend wat op ons pad komt bij de begeleiding van 

palliatieve patiënten en hoe we daar het beste mee kunnen omgaan. 

Drs. Etje Verhagen-Krikke MA, 1e lijns psycholoog en geestelijk verzorger  

 

 

Workshops (keuze uit 2 van de 3 
 
1. Oefeningen in zingevinggesprekken  

In deze workshop zullen we vooral bezig zijn met wat je nodig hebt als zorgverlener om in  

de palliatieve zorg het onderwerp zingeving aan bod te kunnen laten komen. We gaan aan  

de hand van praktijkvoorbeelden bespreken waar de kansen en knelpunten liggen in het 

gesprek over spiritualiteit. In korte oefeningen komen diverse thema's aan bod. 

Drs. Etje Verhagen-Krikke MA, 1e lijns psycholoog en geestelijk verzorger  

 

 
2. Werken met de Verhalencirkel 

De deelnemers ervaren in deze workshop door middel van gerichte opdrachten het belang  

om in gesprek te gaan over levensvragen en zij maken kennis met de mogelijkheden  

van de Verhalencirkel. Korte theoriefragmenten worden hierbij afgewisseld met interactieve 

werkvormen. Na een korte introductie over het ontstaan van de Verhalencirkel, gaan de 

deelnemers zelf in duo’s aan de slag. Gaandeweg krijgen de deelnemers inzicht in het belang 

en de zin van associëren tijdens een gesprek over belangrijke zaken in het leven en hoe de 

Verhalencirkel hierbij kan ondersteunen. In de workshop is veel ruimte voor vragen, het 

delen van ervaringen en het uitwisselen van praktische tips. 

Patricia van den Brink en Jacolien de Jong, Bureau Kwiek 

 

 

3. Het gebruik van rituelen in de laatste levensfase 

Bij de afronding van het leven kunnen rituelen ondersteuning bieden. Als gevolg van de 

ontkerkelijking in Nederland zijn traditionele rituelen minder op de voorgrond komen te 

staan. Veel mensen zijn op zoek naar nieuwe vormen om met gebruik van symbolen, 

gebaren en handelingen het komende afscheid te markeren. In de workshop verkennen we 

aan de hand van persoonlijke ervaringen en casussen het belang van rituelen en symbolen 

voor stervende en naasten. Ook de rol van professionals en vrijwilligers hierin komt aan de 

orde. 

Yvonne Heygele, cultureel antropoloog, deskundige op het gebied van rituelen rond afscheid 

en rouw, oprichter van Focuscultura 


