Consulentenscholing palliatieve zorg
Consultatievaardigheden

Praktische informatie
maandag 20 april 2020 | 16.30 - 19.30 uur | Zwolle
maandag 11 mei 2020 | 16.30 - 19.30 uur | IKNL Utrecht
donderdag 15 oktober 2020 | 16.30 - 19.30 uur | IKNL Eindhoven
maandag 30 november 2020 | 16.30 - 19.30 uur | IKNL Utrecht of Rotterdam
Inleiding
IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
(PZNL), organiseert vier landelijke trainingen
consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen
leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin
consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de
ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek
leert de consulent de consultvraag te exploreren en een
passend advies te formuleren. Per training kunnen
maximaal 20 consulenten deelnemen. In verband met de
nieuwe criteria krijgen nieuwe consulenten bij
overinschrijving voorrang op toegang tot deze training.
Eventueel wordt in overleg met de trainer een extra training
georganiseerd.

Over het symposium
Leerdoelen
De consulent:
• kan de consultvraag adequaat exploreren en maakt daarbij
gebruik van de interventies: procedurevoorstel,
normaliseren, open vragen en reflecties / samenvattingen.
• kan een passend advies formuleren en adequaat ingaan op
de reacties van de consultvrager naar aanleiding daarvan.
• is in staat te werken vanuit een attitude van openheid en
respect voor de deskundigheid en mogelijke lacunes daarin
van de consultvrager.

Naam trainer:
drs. Christien de Jong, psychotherapeut / trainer, werkzaam
in eigen praktijk en het Amsterdams Instituut voor Gezinsen Relatietherapie, gespecialiseerd in de behandeling van
patiënten met kanker.
Naam professionele acteur:
Koos van der Knaap
Ter voorbereiding
Consulenten bekijken voorafgaand aan de training de
documentaire van Atul Gawande, Being mortal.
Voor wie
Medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg
werkzaam in regionale of transmurale (ziekenhuis)
consultatieteams Palliatieve Zorg.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen
(V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten
(ABAN).

Consulentenscholing palliatieve zorg

Programma
16.15 uur
16.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
19.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Start training
– Hoop en vrees
– Casuïstiek uitspelen met acteur
Pauze met broodjes
Vervolg training
– Vervolg casuïstiek uitspelen met acteur
Einde training

Praktisch
Kosten
Deelname is gratis
Voor wie
Alleen voor consulenten van teams Palliatieve zorg
Aanmelden
Via deze link
Inlichtingen
Inhoudelijk:
Herlin Woldberg E:h.woldberg@iknl.nl
m.b.t. de aanmelding:
Marjolein Sarmiento E:m.sarmiento@iknl.nl
Adres
• Training 20 april 2020
Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
• Training 11 mei 2020
IKNL Vergadercentrum Utrecht
Godebaldkwartier 419
3511 DT Utrecht
• Training 15 oktober 2020
IKNL, locatie Eindhoven
Zernikestraat 29
5612 HZ Eindhoven
• Training 30 november 2020
Utrecht of Rotterdam
Organisatiecommissie:
C. Goedhart, medisch adviseur IKNL (voorzitter)
H. Woldberg, adviseur consultatie PZ, IKNL
A. Stoffer, adviseur consultatie PZ, IKNL
H. Kazimier, adviseur consultatie PZ, IKNL

