NIEUW !

Van zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg
Let op de volgorde : zelfzorg, teamzorg, patiëntenzorg ! In kwaliteitshandboeken staan deze woorden
vaak net andersom. Toch is het goed om eerst goede zorg aan jezelf te besteden. Want vitaal, energiek
en enthousiast aan de slag gaan en blijven is op de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid.
Daar komt bij dat dit makkelijker lukt in een omgeving waar we zorgzaam omgaan met elkaar.
Hebben we eigenlijk aandacht voor het collegiale welzijn? Geven we erkenning en complimenten, of
vitten we op fouten en eisen steeds meer en beter? Helpen we waar de ander niet zo goed is? Zoeken
we naar complementaire competenties bij elkaar? Besteden we aandacht aan taak én relatie in ons
team? Werken we eigenlijk wel samen?
Als we goed kunnen samenwerken, dan kunnen we meer en zijn we tevreden. Maar ook is onze
veerkracht dan groter en onze uitstraling heeft een positief effect op de patiënten/cliënten waar we
mee werken. Zelfzorg en teamzorg komen de patiënt ten goede.
In deze opleiding staan we stil bij het eigen en het team functioneren. De tweedaagse wordt
opgebouwd rond korte theoretische inputs, het delen van ervaring, het vergroten van inzicht en besef
rond zorgzaamheid, en het nadenken over verbetering in het eigen team. Wat loopt er al goed in de
samenwerking ? Waar liggen er nog mogelijkheden om de zorgzaamheid voor de veldwerkers te
verbeteren ? Hoe het team prikkelen tot communicatie en dialoog over hoe het anders kan ? Hoe
communiceren zodat het team zin krijgt om de verandering aan te gaan ?
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artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal
werkers, … werkzaam in palliatieve settings.
op donderdagen 26 november en 10 december 2015 van 9u30 tot 16u30
mevr. Marita Stas, opleider en supervisor, Troaching (training en coaching vanuit
Gestaltperspectief)
CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800Vilvoorde
leden 160 euro / niet-leden 190 euro te betalen op rekeningnummer IBAN
BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV
via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier
TEAMZ/1516

Bijkomende vragen?
Neem contact met Greet François, vormingsverantwoordelijke Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,
02/255 30 42 of greet.francois@palliatief.be

