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 Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek 

 

Data:  17 januari, 14 februari, 14 maart 2017 

Tijdstip:   19:00 – 21:00 uur, inloop 18:30 uur 

Doelgroep:  Huisartsen, Praktijkondersteuners GGZ, Geestelijk 

verzorgers, Eerstelijns psychologen 

Locatie:  Mentrum, 1e  Constantijn Huygensstraat 38, 1054 BR 

Amsterdam, vergaderzaal 6e etage 

Regio:    Amsterdam 

Accreditatie:  8 uur voor de gezamenlijke bijeenkomsten en 5 uur 

voorbereiding (8 punten) 

Kosten:    250 euro 

Initiatief: Charlotte Molenaar & Josephine van Balen 

i.s.m. het Centrum voor Levensvragen (NH) 

Begeleider/docent: Anne Stael 

 

 

Aanleiding 

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten en 

zorgverleners een belangrijk aspect van gezondheid. Het vormt een bijdrage 

aan het bevorderen van (geestelijke) veerkracht en rust, wat een positieve 

invloed heeft op het welzijn van zowel patiënt als zorgverlener en 

samenhangt met het lichamelijk, psychosociaal en existentieel welbevinden. 

Geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied. 

Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk 

verzorgers meer samenwerken. In de praktijk blijkt men veelal onbekend te 

zijn met geestelijk verzorgers en de ervaring leert: onbekend maakt 

onbemind. Ook zijn er andere factoren waardoor de samenwerking vaak niet 

tot stand komt. 

In deze training kijken we naar de praktijk van de huisartsen 

(praktijkondersteuners GGZ, eerstelijns psychologen) en geestelijk verzorgers 

met als doel de samenwerking te verbeteren. We doen dit in twee- of 

drietallen (tandems) van arts en/of andere eerstelijns hulpverlener en een 

geestelijk verzorger. De training is opgebouwd uit gezamenlijke 

bijeenkomsten afgewisseld met casuïstiekbespreking. 
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Aanmelden 

Huisartsen of andere eerstelijns hulpverleners en geestelijk verzorgers 

kunnen zich als duo of afzonderlijk aanmelden. In het laatste geval worden 

voor de aanvang van de training koppels gevormd. De ervaring leert dat 

korte lijnen het prettigst werken, dus we koppelen op basis van afstand. 

Aanmelden vóór 1 januari 2017 via info@centrumlevensvragen.nl  

Vermeld tevens uw (werk)adres en professie.  

 

 

 

 

 

 

Contact 

Voor vragen neem contact op met Charlotte Molenaar 

T. 0650839685 

 

 

 

 

 

Programma 

Plenaire bijeenkomst 1 (2 uur) 

Kennismaking, toelichting op de werkwijze en casusbespreking 

 

Casusbespreking met tandem (1 uur) 

 

Plenaire bijeenkomst 2 (2 uur) 

Terugkoppeling, indicaties voor doorverwijzing en methodiek 

 

Casusbespreking met tandem (1 uur) 

 

Plenaire bijeenkomst 3 (2 uur) 

Financiering en registratie 

mailto:info@centrumlevensvragen.nl

