
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst  

Rouwverwerking 

Open je armen voor verandering, 
Maar laat je eigen waarde niet los. 
   (Dalai Lama) 

 

Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name 

bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van 

leergangen/trainingen op het gebied van de 

gezondheidszorg en welzijn. 

Apozem 
Solingenstraat 49 
7421 ZR  Deventer 
085 – 047 9063 
 
www.apozem.nl 
info@apozem.nl 

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


 

 

 

Themabijeenkomst Rouwverwerking 

Het verlies van een dierbare of iets dierbaars heeft altijd een ingrijpende ervaring op iemand. Je staat in 

één keer in een situatie, waarbij verdriet en soms boosheid de boventoon voeren. Sterker nog je wereld 

staat op de kop. Een proces, een situatie waar je uit wilt komen. Met lieve mensen om je heen, mensen 

die er voor je zijn; mensen die je helpen om het leven weer op te kunnen pakken. Maar is dit altijd 

voldoende? Is je sociale netwerk voldoende in staat om je hier goed bij te helpen of heb je er 

professionele hulp bij nodig? 

En als je die professional dan nodig hebt, wat verwacht je dan van hem of haar, op welke wijze kunnen 

ze je begeleiden.  

Deze themabijeenkomst gaat over rouwverwerking. Welke tools heb je in je rugzak nodig om als 

professional de ander te kunnen begeleiden. De professional die de ander mag helpen om weer het 

leven op te kunnen pakken, hoe lastig het ook is.  

Doel van de themabijeenkomst 

Het doel van deze bijeenkomst is, dat de deelnemer aan het eind van de dag:  

• Weet wat we onder rouw verstaan en kent de verschillende rouwmodellen  

• Tools in handen heeft om mensen die in een proces van rouwverwerking zijn te kunnen 

begeleiden in hun nieuwe situatie. 

• Heeft inzicht in de verschillende soorten verlies   

 

Doelgroep  
Huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen somatiek en ggz, verpleegkundigen, verzorgenden, 

praktijkassistenten. 

Werkwijze 

Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 

• Rouw en de rouwmodellen 

• De begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met verlies en 

rouw. 

 

Tijdens de bijeenkomst zal er, naast de kennisoverdracht, op interactieve wijze worden gewerkt aan 

de diverse thema’s.  
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Groepsgrootte 

Deze themabijeenkomst kent een minimum aantal van 

twaalf en een maximum aantal van zestien deelnemers. 

Data en locatie 

Deze thema bijeenkomst wordt georganiseerd door het 
hele land. Voor data en locaties: zie onze website 
www.apozem.nl. 

Docent 

Mevrouw Masé Sutterland-Pents, docent/trainer op het 
gebied van verlies en rouw, communicatie en 
praktijkondersteuner GGZ. 

Voorbereiding 

Van de deelnemer wordt verwacht dat de literatuur is 
bestudeerd.  

Na inschrijving en betaling van de deelnemerskosten 
wordt de literatuur toegezonden. 

Afronding 
Deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

Kosten en inschrijving 

Uw investering voor deze bijscholing bedraagt € 90,-.  Dit 

bedrag is inclusief de cursusmap, het cursusmateriaal en 

koffie/thee.     

U kunt zich voor deze leergang inschrijven via onze 

website www.apozem.nl.   

Inlichtingen 

De coördinator van deze bijscholing is Bob Schouten. Hij 

is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn 

contactgegevens zijn:  

e-mail:   bobschouten@apozem.nl    

telefoon: 085 – 047 9063 
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