
Psycho-emotionele ondersteuning  
voor en door artsen in palliatieve 
situaties 

4 zaterdagen  

Februari—Mei 2021 

27 februari 

13 maart 

24 april 

8 mei 

Doelgroep 
Artsen die eerder de basisopleiding  

palliatieve zorg voor artsen genoten 

 

Uur 

Telkens van 9u tot 15u30 

 

Plaats  
Het Kasteel van Bokrijk 

Bokrijklaan 1 

3600 Genk 

 

Prijs 
€ 380  

voor 4 dagen  

inclusief syllabus  

en  

broodjeslunch  

Inschrijven 

Vóór 20 februari 2021 

www.npzl.be/nl/vorming 

Max 20 deelnemers 

Accrediatie 

Accreditering ethiek en  

economie wordt aangevraagd 

Verdiepende opleiding 

Contact 
Kim Trippas—kim.trippas@npzl.be 

Emily Van Hout—emily.vanhout@npzl.be 

011 81 94 72 



Inhoud 
 

Dag 1  De patient met zijn emoties en coping 

 Mijn patiënt en zijn coping en crisisgedrag 

 Emoties containen 

 Delen in onmacht 

 Een context van begrip en aanwezigheid creëren  

 

Dag 2 Lastige families of families die het lastig hebben? 

 Meerzijdige partijdigheid 

 Wat als… de familie een andere mening heeft over ‘goede zorg’? 

 Dynamieken binnen een familie 

 Hoe maak ik moeilijke thema’s bespreekbaar voor deze families? 

Dag 3  De arts met zijn gevoeligheden 

 Wat zijn mijn overlevingsstrategieën?  

 Hoe beïnvloedt dit mijn contact met de patiënt? 

 Ethische reflectie: hoe omgaan met macht? 

 Communiceren met collega’s 

Dag 4  De arts en de patient: tweerichtingsverkeer 

 Integratie moment 

 Casusbespreking 

Arts-zijn is ook ontmoeten. Zo 

ontmoet je patiënten die elk 

hun eigen problemen, kracht-

bronnen, emoties en  

coping strategieën hebben. Je 

ontmoet ook families met hun 

eigen bezorgdheden en  

dynamieken. En ongetwijfeld 

ontmoet je af en toe jezelf; als 

arts maar ook als mens.  

 

Het doel van deze opleiding is 

even stil te staan bij al die ont-

moetingsmomenten: hoe  

kunnen we bepaalde situaties 

en gedragingen beter  

begrijpen? Wat brengen deze 

ontmoetingen teweeg bij de 

patiënt? En hoe zit dat bij je-

zelf? 

 

Verwacht je aan interactieve 

werkvormen, casus- 

besprekingen, uitwisseling en 

kennisoverdracht.  

Bevestigde sprekers: 

Mevr. Kim Trippas  Netwerkpsychologe NPZL vzw 

Mevr. Emily Van Hout  Netwerkpsychologe NPZL vzw 

Mevr. Mart Knaepen  Psycholoog Pallion 

 

 

Mevr. Inge Knaepen  Klinisch psycholoog PST Jessa ziekenhuis  

Mevr. Annick Seys  opleider, trainer, therapeut, praktijk Liria multidisciplinaire  

    groepspraktijk  

Dr. Joke Bossers  Ex-huisarts, medisch coördinator Pallion, arts PE Jessa ziekenhuis 

S o c i a l  d i s t a n c i n g   

kan gegarandeerd worden op 

locatie.  

We zorgen dat rekening  

gehouden wordt met de  

veiligheidsvoorschriften. 


