
Programma themadag Rouw en Verlies woensdag 10 februari 2016. 
 
Er zullen twee workshops plaatsvinden: in de ochtend gaat het over palliatieve zorg en in de middag 
over rituelen. 
Voor deze onderwerpen  hebben we twee professionele begeleiders gevonden  

- Jacinta van Harteveld. 

Zij heeft 12 jaar als coördinator in Hospice Issoria in Leiden gewerkt. Ze is auteur van het 

boek “Leven in het zicht van de dood”. Momenteel werkt ze als trainer  rouw- en 

verliesbegeleider. 

- Marion Kuipéri  

Zij is ritueelbegeleider in haar bedrijf Ruimte voor rituelen, waar ze rituelen begeleidt rond 

belangrijke overgangsmomenten in het leven. Daarnaast is ze stembevrijder en begeleidt ze 

op verschillende locaties mantrazang. www.ruimtevoorrituelen.nl 

 

9.30 - 10.00 uur inloop thee/koffie 
10.00- 12.30 uur Workshop Palliatieve zorg  
12.30- 13.30 uur  Gezamenlijke lunch 
13.30- 16.00 uur Workshop Rituelen 
16.30- 17.00 uur Afsluiting onder het genot van een drankje. 
 
Palliatieve zorg: 
‘Staan mijn schoenen klaar?’ ‘Is er een plattegrond hoe ik hier uitkom?’ ‘Ik moet hier weg’ 
Uitspraken van mensen in de laatste dagen voor het sterven. Zijn ze in de war of bereiden ze zich als 
het ware voor op ‘hun laatste reis’?  
Leven in het zicht van de dood is als een reis naar het onbekende. Je weet niet wat je onderweg 
tegenkomt en wat je bij aankomst aan zult treffen.  
Ieder mens bereidt zich hier op eigen wijze op voor. En hoewel het iedere keer weer anders is, zijn er 
ook patronen zichtbaar in hoe het stervensproces zich aankondigt en tot uitdrukking komt. We zullen 
ze in het ochtendprogramma met elkaar verkennen.  
Daarnaast staan we expliciet stil bij palliatieve sedatie, euthanasie en versterven.  Begrippen die vaak 
door elkaar en soms onjuist gebruikt worden. Wat staan ze voor en hoe vertaalt dit zich naar de 
dagelijkse praktijk. 
 
Rituelen 
Een middag over en met rituelen: wat voor rituelen kan ik inzetten bij mijn ‘rouwmaat’ en hoe doe je 
dat? 
Deze middag gaan we onderzoeken wat een ritueel is, hoe we rituelen kunnen laten ontstaan in ons 
contact en wat de helende werking ervan is. 
 

 

Plaats: 
Stichting Humanitas 
Pieter de Hoochweg 110 
Rotterdam 

http://www.ruimtevoorrituelen.nl/

