
N A S C H O L I N G 

 

Spirituele zorg – samenwerking bij zingeving en levensvragenproblematiek 
 

 
 

Data: 1 & 22 november  

Extra avond 13 december 2017  

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

 
 

Doelgroep: Huisartsen, Praktijkondersteuners GGZ, 

Geestelijk verzorgers, Eerstelijns psychologen 

 
Locatie: Amsterdam 

 
Accreditatie: wordt aangevraagd 

Kosten: 2 avonden (incl. casusbespreking): 175 euro  
                                   + extra avond: 250 euro  

Duo’s korting (HA/GV of POH/GV) 
2 avonden (incl. casusbespreking): 300 euro  
                                   + extra avond: 450 euro  

Trio’s korting (HA/POH/GV) 
2 avonden (incl. casusbespreking): 450 euro  
                                   + extra avond: 675 euro 

 
 

Initiatief: Centrum voor Levensvragen 
 
 

Begeleider/docent: Anne Stael 

Aanleiding 
 

De aandacht voor de zingevingsdimensie in de zorg is voor patiënten 

en zorgverleners een belangrijk aspect. Het vormt voor beiden een 

bijdrage aan het lichamelijk, psychosociaal en existentieel 

welbevinden.  Hoe kun je die zorg bieden? En wanneer kun je de patient 

beter doorverwijzen naar een professional op het terrein? Geestelijk 

verzorgers zijn professionals in de begeleiding bij levensvragen, 

zingeving en ethische dilemma’s en werken steeds vaker in de eerste 

lijn, vanwege verschuivingen in de zorg alsook door de toename aan 

mensen die niet (meer) kerkelijk gebonden zijn.  

 
Patiënten hebben er baat bij als eerstelijnszorgverleners en geestelijk 

verzorgers meer samenwerken. In deze nascholing wordt aandacht 

besteed aan de kennismaking, begeleiding in zingeving en 

levensvragen en samenwerking/doorverwijzing. Er wordt naast 

theoretische verdieping veel gewerkt met casuïstiek. Er worden  twee- of 

drietallen (tandems) gevormd van een arts en/of POH-GGZ en een 

geestelijk verzorger uit de buurt.   



N A S C H O L I N G 

 

 
 
 
 

Aanmelden 
 

Huisartsen, POH-GGZ of andere eerstelijns zorgverleners en geestelijk 

verzorgers kunnen zich als duo/trio of afzonderlijk aanmelden. Huisartsen 

kunnen via de website van de VGVZ een geestelijk verzorger bij hen in de 

buurt vinden. Wanneer u zich afzonderlijk aanmeldt wordt u voor 

aanvang van de training gekoppeld op basis van afstand. De ervaring leert 

dat korte lijnen het prettigst werken. 

 
Aanmelden vóór 1 september 2017 via info@centrumlevensvragen.nl  

Vermeld tevens uw (werk)adres, SKGV/BIG-nummer en professie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

Voor vragen neem contact op met Charlotte Molenaar.  
Zij is humanistisch geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen 

 

T. 0650839685 
 

E. csa.molenaar@gmail.com 

 

 

Programma 
 

Plenaire bijeenkomst 1 (2 uur) 
 

Kennismaking en informatieuitwisseling in groepsopdrachten 
 


 

Casusbespreking met tandem (1 uur) 
 


 

Plenaire bijeenkomst 2 (2 uur) 
 

Terugkoppeling, indicaties voor doorverwijzing en werkwijze 
 


 

Casusbespreking met tandem (1 uur) 
 


 

Plenaire bijeenkomst 3 (2 uur) 
 

Financiering en registratie 
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