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(Na)Scholing: Professioneel begeleiden bij verlies van 

gezondheid 
 
Deze scholing is een combinatie van e-learning van 6 lesblokken (met opdrachten per 
lesblok) en contactmomenten.  Per lesblok is er 2 uur begeleiding voor casusbespreking en 
intervisie/supervisie (via beeldbellen of op leslocatie) 
 

Leerdoelen van de scholing 
Na het volgen van deze training: 

• Kent de deelnemer de gevolgen van verlies van gezondheid in het algemeen voor de 
cliënt en zijn het systeem en kent de deelnemer de impact van een ernstige ziekte (en 
mogelijk overlijden) op de cliënt en zijn systeem 

• Weet de deelnemer de manier van coping van de cliënt te herkennen en benoemen aan 
de hand van het model Copen met Coping en hier bij de begeleiding adequaat op in te 
spelen 

• Is de deelnemer zich bewust van zijn eigen manier van coping en de invloed hiervan op 
het contact met de cliënt. 

• Kent de deelnemer de dramadriehoek en kan hij het geleerde hierover toepassen in zijn 
eigen beroepspraktijk en herkenning in de aangeleverde casuïstiek 

• Kent de deelnemer verschillende interventiemethodieken die gebruikt kunnen worden bij 
cliënten met verlies van gezondheid 

• Heeft de deelnemer kennisgemaakt en gewerkt met verschillende casussen uit de 
praktijk. 

• Kan de deelnemer het geleerde toepassen in zijn werk met cliënten 
 

Inhoud van de scholing 
 

Lesblok 1 Verkennen van het onderwerp en verhalen uit de praktijk 
 

-E-learning: 
Hoe kom je verlies van gezondheid tegen in je eigen werk. Hoe ga je daar als professional 
mee om. Herken je de signalen van verlies bij de mensen met wie je werkt of in je 
omgeving? Wat doe je daar mee en welke invloed heeft dat op jou als (aankomend) 
professional? 
Basishouding van de professional en presentietheorie. 
Uitleg van het Biopsychosociaal model. 
Maken van de opdrachten. 
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-Contactmoment (bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie): 
Bespreken van bovenstaande aspecten. Vaststellen van de leerdoelen van de deelnemer. 
Bespreken van mogelijke interventies die in te zetten zijn. 
 
 

Lesblok 2 Coping en copingmechanismen en verlies. 
 

-E-learning: 
Wat is coping, welke modellen zijn er om coping te beschrijven. Uitleg van het Copen met 
Copingmodel. 
Welk copingmechanisme herken je bij je cliënt en hoe helpend zijn deze? Welke 
copingmechanismen herken je bij jezelf en hoe beïnvloeden die je in je werk als professional 
en in het contact met de cliënt (overdracht, tegenoverdracht, omgaan met machteloosheid 
bij jezelf) 
De invloed van coping bij verlies. Duaal procesmodel en het transitieproces van de cliënt. 
Maken van de opdrachten. 
 

-Contactmoment (bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie): 
Casusbespreking uit de praktijk waarbij zowel de coping van de cliënt als de coping van de 
professional in kaart wordt gebracht. 
Bespreken van mogelijke interventies die in te zetten zijn. 
 
 

Lesblok 3 Invloed van Verlies van gezondheid op partnerrelatie/gezin en 

op sociale relaties en werk 
 

-E-learning: 
Zowel binnen het gezin als in de vriendenkring of het werk kan er veel veranderen als 
iemand ziek wordt of beperkingen heeft. Aspecten die hierbij meespelen: rol binnen het 
gezin, identiteit, zingeving, vriendschap, afhankelijkheid. Welke invloed hebben ziekte en 
beperkingen op de rol die iemand heeft in het leven? Hoe gaan cliënten daarmee om? 
Maken van de opdrachten. 
 

-Contactmoment (bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie): 
Casusbespreking eigen casus of casus uit lespraktijk waarin bovenstaande  aspecten 
beschreven zijn en besproken worden. 
Bespreken van mogelijke interventies die in te zetten zijn. 
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Lesblok 4 Ernstige ziekte en overlijden 
 

-E-learning: 
Diagnose, schok, ziekteproces, omgeving, coping, voorbereiden op het sterven. Rol van de 
professional in dit proces. 
Maken van de opdrachten. 
 

-Contactmoment (bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie): 
Casusbespreking (aan de hand van eigen casus of casus uit lespraktijk) en uitleg processen 
en invloed op professional. 
Bespreken van mogelijke interventies die in te zetten zijn. 
 
 

Lesblok 5  Verlies van gezondheid, lijden, lijdensdruk en veerkracht 
 

-E-learning: 
Verschillen tussen mensen in omgaan met ziekte en beperkingen. Verkennen van de 
begrippen lijden, lijdensdruk en veerkracht en professionele nabijheid. Professioneel 
omgaan met emoties, machteloosheid. 
Maken van de opdrachten. 
 

-Contactmoment (bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie): 
Casusbespreking (aan de hand van eigen casus of casus uit lespraktijk). 
Uitleg over en voorbereiding eindwerkstuk. Bespreken van mogelijke interventies die in te 
zetten zijn. 
 
 

Lesblok 6 Handvatten voor de hulpverlener en eindwerkstuk  
 

-E-learning: 
Maken van de opdrachten ter voorbereiding van het eindwerkstuk. 
 

-Contactmoment: bijeenkomst van 2 uur via beeldbellen of op leslocatie 
Studenten hebben een eindwerkstuk gemaakt dat getoetst wordt en in deze bijeenkomst 
besproken wordt. Ruimte voor verdere vragen en of feedback over ingezette interventies in 
de praktijk door student. 
 

http://www.virtuspraktijk.nl/
mailto:info@virtuspraktijk.nl

