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Gratis Voor alle  

FyNeOn-Leden 

 

Educatie en Techniek 

 

 

 

FyNeOn zorgt deze middag en avond voor een 

prikkelende invulling met ervaren sprekers en 

ervaringsdeskundigen. 

Het thema van de scholingsdag is: 

‘De palliatieve of terminale patiënt: hoe verloopt 

de communicatie?’ 

Korte omschrijving van de scholing 
Tijdens de scholing krijg je aan de hand van een 
theatervoorstelling en dialoog handvatten aangereikt 
die vervolgens zowel in subgroepen als plenair 
besproken en uitgediept worden. Met de verkregen 
kennis kun je de volgende dag direct aan de slag. 
Andere beroepsgroepen in de zorg gingen ons voor 
en vonden dit een indrukwekkende en waardevolle 
voorstelling, waar veel informatie in zit. 
Om de diepgang van deze scholing te vergroten 
zodat deze nog waardevoller voor een ieder wordt, 
zal voorafgaand aan de scholing bij de deelnemers 
geïnventariseerd worden waar de knelpunten in de 
communicatie met patiënten in de palliatieve en 
terminale fase liggen. 

 
Sprekers 
Botte pech is een theatervoorstelling in combinatie 
met dialoogvorm die je diepgaande inzichten geeft in  
de impact van kanker en ongeneeslijk ziek zijn. De 
voorstelling wordt gespeeld door zorgprofessionals 
Anita Maas en Marij Coolen. 

 

 
 
 
 
 
Locatie 
Je wordt voor deze scholing verwacht bij Theaterzaal 

Loft. Het adres is Ringbaan Oost 8-17, 5013 CA in 

Tilburg.  

  

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd voor CKR en 

Keurmerk.  

 

Aanmelden 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op het 

besloten leden gedeelte van de FyNeOn site. Na 

aanmelden ontvang je hierover een bevestigingsmail. 

 

Verhinderd  
Mocht je na het aanmelden toch verhinderd zijn, dan 

graag contact opnemen met Pauline Kolen op 

info@fyneon.nl. Zonder berichtgeving zijn wij helaas 

genoodzaakt om kosten in rekening te brengen in 

verband met gemaakte kosten.  

 

Heb je nog vragen m.b.t. de scholingsdag, kun je 

contact opnemen met Pauline Kolen door een mail te 

sturen naar Info@fyneon.nl 

 

Wij wensen je een succesvolle en plezierige 

scholingsdag

 

 

 

Programma 
14.00 uur - 14.30 uur   Inloop 

14.30 uur - 14.40 uur   Opening 

14.40 uur - 15.30 uur   Theaterstuk Botte Pech  

15.30 uur - 15.50 uur   Pauze  

15.50 uur - 17.40 uur  Dialoog en oefening in duo’s  

17.40 uur - 18.25 uur   Pauze met een maaltijd 

18.25 uur - 21.25 uur   Groepswerk  

21.25 uur - 21.35 uur   Afsluiting  
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