
	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

                             	  
        Nieuwsbrief december 2016 

 
•   Welkom 

•   7 januari ‘EEN DAG VOOR JEZELF’ 

•   Cursus ‘Mindful leven met Verlies’ 

•   Workshop Common Ground 

•   Opleidingen 

•   29 sept. j.l. Inspiratie-avond bij WUR, over ziekte en sterven binnen de Islamitische 
cultuur 

•   Lezing Humanistisch Verbond  

•   Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei 

•   Regio-brochures 
 
 
WELKOM 
Allereerst heten we de nieuwe leden van onze nieuwsbrief hartelijk welkom! 
 
Met nog 3 weken te gaan kijken we terug op 2016. 
2016 was een bijzonder jaar met veel nieuwe en bewogen ontmoetingen.  
Een jaar met de eerste ‘Mindful omgaan met verlies-groep’ en met weer veel inzet en 
brainstormsessies om de palliatieve zorg beter bekend te maken bij mensen. 
 
We kijken al weer vol enthousiasme uit naar 2017. Een jaar waarin Liefdevol rond Verlies meer 
aandacht wil gaan genereren voor naasten, de ‘mindful leven met verlies-sessies’ wil 
uitbreiden en meer lezingen en trainingen wil gaan organiseren. 
 
 
 
7 JANUARI 2017 ‘EEN DAG VOOR JEZELF’  
LRV organiseert zaterdag 7 januari een dag vol aandacht, tijd, warmte en inspiratie voor 
iedereen bij wie ‘verlies’ op dit moment een actueel thema is zijn zijn/haar leven. 

bv. Wanneer je te maken hebt met verlies van gezondheid – wanneer je’ recentelijk’ 
iemand verloren hebt – wanneer je intensief mantelzorger bent – wanneer je pas 
gescheiden bent. 

 
Er zijn diverse workshops waar je aan mee kunt doen. Je kunt losse massages boeken, er is 
ruimte voor een goed gesprek en er is een heerlijke gezonde lunch met vers gemaakte soep. 



Daarnaast kun je genieten van het prachtige uitzicht of een wandeling maken door het winterse 
Arboretum. 
 
Ben je zelf geïnteresseerd of weet je mensen die zo’n dag goed kunnen gebruiken… tip ze dan 
of geef het ze cadeau. 
De informatie is ook te vinden op:  https://www.facebook.com/Liefdevolrondverlies 
LRV organiseert deze dag voor het eerst. Het is de bedoeling dat dit soort dagen met regelmaat 
terug gaan keren. Bv. 1x per seizoen. Omdat dit een primeur is geldt er nu een aanbieding van 

€89,- voor €69,- per persoon. Dit is incl. alle workshops, eten en drinken. (de te boeken 
massages zijn niet inbegrepen)  Mensen kunnen zich opgeven via info@liefdevolrondverlies.nl  
 
 

 
 



CURSUS ‘MINDFUL LEVEN MET VERLIES’ 
 
Liefdevol rond Verlies organiseert weer een serie van 5 bijeenkomsten ‘Mindful leven met 
Verlies’ op de woensdagochtend van 09.30 – 11.30 uur. 
 
Voor wie? : mensen bij wie het thema ‘verlies’ op dit moment een grote rol speelt in 
hun leven.  (bij verlies van gezondheid, verlies van een dierbare, verlies na een 
scheiding, een veranderende relatie wanneer je partner ernstig ziek wordt) 
 
In de cursus geven we verschillende op maat gemaakte mindfulness oefeningen, die rust en 
ontspanning brengen. Ook oefenen we in het verblijven bij ongemakkelijke en pijnlijke 
gevoelens. We gaan kijken hoe we om kunnen gaan met diep verdriet, pijn en angst, wanneer 
deze gevoelens zich aandienen.  
Bij mindfulness leer je gedachten en gevoelens te observeren met een milde, open blik zonder 
oordeel. Vanuit deze liefdevolle houding ontstaat er ruimte en erkenning voor wat er is. 
 

Deelname aan de cursusbijeenkomsten kost €160,- 
Data: 8, 15, 22 febr / 8 en 15 mrt 2017 
Locatie: Wageningen (exacte locatie wordt later bekend) 
Opgave: info@liefdevolrondverlies.nl 
 
 
 
OPLEIDINGEN 
Claudia Hiemstra en Gonneke de Haan hebben november j.l. beiden de opleiding tot Common 
Ground Trainer afgerond en zijn enthousiast over de toepasbaarheid van deze ervaringsgerichte 
methode voor zowel zorgverleners als voor cliënten. Het vormt een mooie aanvulling op de 
meer cognitieve benadering. 
Gonneke heeft besloten zich naast Common Ground nog verder te verdiepen in Deep Listening. 
Zij zal deze training in april te samen met andere MBCT- en MBSRtrainers voor de 3e maal 
volgen zodat zij genoeg ervaring heeft om deel te kunnen nemen aan de trainersopleiding die 
plaatsvindt in de UK. 
Naast de opleidingen nam Gonneke in september van het afgelopen jaar deel aan de 
dagtraining ‘Omgaan met dementie’ en een 2daagse training ‘Voice Dialogue’. Claudia blijft 
zich verder verdiepen in SCT (systems centered training) middels het deelnemen aan 
maandelijkse trainersbijeenkomsten. 
 
De ervaringen en de bruikbare oefeningen uit deze opleidingen en trainingen neemt LRV mee in 
haar eigen begeleiding en training. Hierdoor ontstaat een mooi en ruim palet aan oefeningen 
en methoden die we op maat kunnen gebruiken bij cliënten en in organisaties.  
 
 
 
WORKSHOP COMMON GROUND 
Gonneke de Haan heeft afgelopen oktober haar eerste workshop Common Ground gegeven 
tijdens het Advanced Deep Listening-weekend in Drenthe voor een groep van 40 zorgverleners, 
waaronder  huisartsen, geriaters, huisarts-opleiders, psychologen en therapeuten. 
De workshop werd enthousiast ontvangen en rook naar meer.  
Common Ground is een ervaringsgerichte methode gericht op lichaamsbewustzijn, gemeen-
schappelijkheid en verbinding. Het in verbinding zijn met je eigen kern en van daaruit verbin-
ding maken met de ander. In de vele oefeningen die de opleiding rijk is, fungeer je als spiegels 
voor elkaar. Net als bij mindfulness werk je met een open blik vanuit oordeelloosheid en 
nieuwsgierigheid. De methode heeft raakvlakken met qigong, meditatie, martial arts en dans. 
 
Indien uw organisatie geïnteresseerd is in wat deze methode te bieden heeft, kunt u contact 
opnemen met Liefdevol rond Verlies voor een kennismakingsworkshop. 



 
 
29 SEPT. J.L. INSPIRATIE-AVOND BIJ WUR 
Het is al weer enige tijd geleden, maar donderdagavond 29 september organiseerde LRV een 
boeiende inspiratie-avond met het thema ‘ziekte en sterven binnen de Islamitische cultuur’  
We zijn de avond begonnen met het kijken naar de documentaire ‘Ik heb een dokter in Marokko’ 
waarna Saïda Aoulad Baktit; Islamitisch Geestelijk Verzorger uit het Radboud UMC en mr. 
Sardar; imam uit Nijmegen samen een interactieve lezing gaven over dit onderwerp. 
Het was een zeer leerzame avond die goed geevalueerd werd. Deelnemers gaven aan dat ze 
veel nieuwe en nuttige informatie hebben gekregen en waren verrast over sommige zaken, 
zoals gebruiken, interpretaties en subtiele verschillen in diverse stromingen binnen de Islam.  
 
De opgedane informatie leek deelnemers vooral bruikbaar in het ziekenhuis en in de thuiszorg. 
De ervaring en ‘t gebruik leerde dat er niet veel Islamitische families in hospices en 
verpleeghuizen komen. Zorg voor zieken en stervenden is een familieaangelegenheid én een 
taak voor de (geloofs)gemeenschap. Zij zijn zeer toegewijd en zullen kosten wat het kost zoveel 
mogelijk proberen zelf te doen. 
 

 
 
 
 
LEZING HUMANISTISCH VERBOND 
23 Oktober gaven Gerda Grave (humanistisch geestelijk verzorger bij Rijnstate Ziekenhuis) en 
Gonneke de Haan een lezing over Psychosociale Palliatieve Zorg en Zingeving bij het 
Humanistisch Verbond Bennekom/Ede. 
De opkomst was boven verwachting en de mensen waren zeer geïnteresseerd. Ook hier bleek 
dat menigeen er niet volledig van op de hoogte is, wat deze zorgvorm te bieden heeft en dat je, 
wanneer jij of je partner ongeneeslijk ziek is, aanspraak kan maken op deze zorg. 
Uit de wat oudere bezoekerssamenstelling van deze middag, bleek dat er in deze doelgroep met 
name behoefte is aan een tastbare (dus geen digitale!) folder, waarin uitleg staat van deze 
zorgvorm en de aanbieders in de regio. (zoals de regiofolders van palvooru.nl/regiobrochures) 
 
 



NETWERK PALLIATIEVE ZORG GELDERSE VALLEI 
Met de werkgroep Psychosociale Zorg, die onderdeel is van het NW.PZ.GV willen we in juni 
2017 een netwerkbrede scholing gaan organiseren onder de titel ‘Gemiste kans’. 
Deze scholing zal gaan over de multidisciplinaire samenwerking. Vragen als: ‘Wat is de 
expertise van verschillende netwerkpartners? Wat is voor handen, maar laten we liggen? Hoe 
kunnen we elkaar goed aanvullen?’ vormen de leidraad voor het programma. 
In het najaar van 2017, in de week van de Nationale Dag van de Palliatieve Zorg, organiseert 
het Netwerk Gelderse Vallei komend jaar ook een symposium. Afgelopen jaren moesten wij 
deze dag uitwijken naar onze buren; regio Arnhem en omstreken. Dit komende jaar wacht ons 
echter op het thuisfront ook een mooi aanbod. Zodra het programma bekend is nemen wij het 
op in onze nieuwsbrief. 
 

                           
REGIO-BROCHURES 
De regiobrochures ‘Palliatieve Zorg in de Regio’ zijn er weer, geupdate en wel. 
Je kunt ze hier downloaden: 
http://palvooru.nl/palliatieve-zorg-in-jouw-regio/ 
  
Zet een link op je website, geef ze mee aan patiënten, print ze uit en leg ze in je 
praktijk of bij je organisatie !! 
 
 
 
TOT SLOT 
 
EEN HARTELIJKE GROET, 
WE WENSEN JULLIE ALVAST FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL INSPIRATIE, LIEFDE EN 
GEZONDHEID VOOR IN 2017! 
Liefdevol rond Verlies 

 


