
LEREND NETWERK ETHIEK EN ZORG PRESENTEERT

VAARDIG OMGAAN 
MET LEVENSVRAGEN EN 
ZINGEVING IN ZORG EN 

WELZIJN
LESDAG 1

MAANDAG
30 01 2023

•••
Zachtmoedig 

balans hervinden 
in het gedoe van 

elke dag. 
Wat draagt jou, 
wat draagt mij?

LESDAG 2
DONDERDAG

16 03 2023
•••

Hoe kan ik het 
blijven volhouden 

in de zorg? 
Op zoek naar 

morele veerkracht 
met je team. 

LESDAG 3
DONDERDAG

11 05 2023
•••

Storytelling:
de meerwaarde 

van het 
werken met 

levensverhalen in 
chronische zorg.

LESDAG 4
DINSDAG
24 10 2023

•••
Omgaan met 

levensvragen als 
het levenseinde in 
zicht komt, vraagt 

teamwork.

LESDAG 5
DINSDAG
14 11 2023

•••
De helende kracht 

van rituelen, 
bouwstenen 

voor een cultuur 
van rouwzorg 
in chronische 

settings.



LEREND NETWERK ETHIEK EN ZORG PRESENTEERT EEN AANBOD VAN 5 NIEUWE VORMINGEN IN 2023:

VAARDIG OMGAAN MET LEVENSVRAGEN EN 
ZINGEVING IN ZORG EN WELZIJN

Inspirerende vormingsdagen voor alle zorg- en welzijnsprofessionals met een passie voor betekenisvolle zorg. Ook 
andere professionals en belangstellenden zijn welkom. 

FOCUS 
De inhoud van de vormingsdagen in een notendop: 

• Goede zorg begint met zelfzorg, herbronnen om aansluiting te vinden bij wat jou levenskracht geeft, ervaar 
de chinese meditatievorm Chineng Qigong!

• Op zoek naar meer werkgeluk en morele veerkracht? Hoe kan je doorheen moeilijke momenten blijven 
vertrouwen op je eigen kwaliteiten én positief over jezelf blijven denken? 

• Wat is de kracht van storytelling binnen zorgcontexten? Hoe werkt het en wat is de meerwaarde ervan 
voor persoonsgerichte ouderenzorg? 

• Hoe ga je om met levensvragen en zingeving rond het levenseinde? Wat betekent het ABC model 
van spirituele zorg in palliatieve zorg en hoe zorg je voor een zinvolle afstemming tussen alle betrokkenen?   

• Hoe kunnen symbolen en rituelen helpen om verlieservaringen en rouwzorg vorm te geven binnen 
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg? 

TROEVEN 
Interactieve workshops en trainingen voor alle zorgprofessionals en medewerkers in de welzijnssector die in 
contact willen blijven met datgene wat hen inspireert en motiveert. Hét centrale aangrijppunt is de dimensie 
zingeving en betekenisverlening die de zorgprofessional een plaats willen geven in zichzelf, in de dagelijkse praktijk én 
in samenwerking met het team. Dit versterkt het mentaal welzijn en de morele veerkracht van de zorgprofessional 
en van de zorgvragers. 

INSCHRIJVEN 
Op deze link vind je een overzicht van alle vormingsdagen. Als je klikt op een vormingsdag kan je hiervoor inschrijven 
via de oranje knop 'Ik schrijf me in' onderaan de pagina.

PRAKTISCH 
Locatie: Sint-Pietershoek, Schoolstraat 1 in Turnhout 
Studiedag 2 vindt plaats op HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout. 
Dagindeling: 9-12 u. & 13-16 u. 
Kostprijs: 90 euro per lesdag

FACILITEITEN 
KMO-portefeuille 
Groepskorting bij inschrijving met team

https://vormingscentrum.hivset.be/projecten/lerend-netwerk-ethiek-in-zorg-lnez

