
Leergang
 

‘Leven met ouderdom, ziekte en dood’

Voor iedereen die interesse heeft in stervensbegeleiding 
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Leergang ‘Leven met ouderdom, ziekte en dood’

Over de leergang

Vroeg of laat kom je in aanraking met vergankelijkheid. Je ziet geliefden ernstig 
ziek worden of sterven, of krijgt zelf je einde in zicht. Dan wil je dat delen met 
anderen, en leren wat je kunt doen en zijn. 
DDie gelegenheid krijg je in de leergangen van Hospice de Liefde. We kijken naar 
onze angst voor ouderdom, ziekte en dood. We ontdekken dat we alles ‘in huis’ 
hebben om daarmee vriendelijk en dapper om te gaan. We laten ons er niet 
langer door uit het lood slaan. En we doen vervolgens vaardigheden op om als 
zorgvrijwilliger te kunnen gaan werken bij zieken thuis, op een palliatieve 
afdeling of in een hospice.  De leergangdagen helpen je in je persoonlijke groei 
en om beschikbaar te zijn voor mensen die lijden in de laatste fase van hun 
leleven.

Het pad is het doel

De stervenden gaan ons voor op het pad dat ook wij eens zullen gaan. In die 
zin zijn terminaal zieken en stervenden dus onze ‘leraren’, en is onze omgang 
met hen niet op medelijden gebaseerd, maar op onze wens om te delen en te 
leren.  Ook daarom spreken we over een ‘leergang’, om aan te geven dat het 
gaat om een continu proces van ervaring, reectie en leren. Een proces dat ook 
ná de afronding van de leergang doorgaat.    
                             
Ervaringsgericht werken 

We werken in de leergangen met mindfulness, visualisaties, lichaamswerk en 
rollenspellen. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ervaringen en 
heherinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’. We delen onze ervaringen en 
zetten onze gesprekken daarover in het teken van ‘spreken en luisteren vanuit 
het hart’.

De leergang van Hospice de Liefde is een
 ‘work in progress’, 

waaraan tot u toe meer dan 175 deelnemers en 15 
facilitators hebben bijgedragen. Zij zijn dan ook de 

ware ‘eigenaren’ van de leergang. 

Aandacht, Openheid en Liefde 

Mindfulness en meditaties op liefdevolle vriendelijkheid en compassie helpen 
ons om met een warm hart en een aandachtige heldere geest open te staan 
voor alle emoties die erbij onszelf en de gasten mogen zijn. Naast vreugdevolle 
momenten lopen we niet weg van verdriet, angst en boosheid. We werken er 
mee.

PPraktijkdag

De   leergang biedt ook een praktijkdag aan. Daar leer je een aantal basisvaar-
digheden, zoals mensen in- en uit een rolstoel helpen, verplaatsen van bed naar 
rolstoel e.d. Momenteel wordt besproken om dit te wijzigen in 1 of 2 middagen.

Goed om te weten

De Leergang bestaat uit een reeks van drie zaterdagen, verspreid over zes 
weken.

Wordt gegeven in Hospice de Liefde, Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam.
 
We werken met groepen tot ongeveer 12 mensen.

Eenmaal per maand vindt een vervolgavond plaats, waarin geleerde 
inzichten en technieken verder ontwikkeld worden.



Sinds 2010 heeft Hospice de Liefde een leergang verzorgd voor hen die als 
zorgvrijwilliger mensen in de laatste levensfase willen ondersteunen. De 
leergang werd ontwikkeld door prof.dr. Dian Marie Hosking (emerita), 

psychotherapeut drs. Gerdy van Bellen en Ernst Kleisterlee, 
ervaringsdeskundige. 

Kosten

De prijs voor de leergang is € 295,00 Inclusief catering en lesmateriaal. 
Deelnemers die bereid zijn zich voor minstens een jaar te binden aan het 
hospice, voor een dagdeel per week, kunnen de leergang kosteloos volgen. 

Aanmelden
Heb je belangstelling voor deze leergang? Neem dan contact op met: 

novem
ber 2020


