
BEMIDDELING IN
DE LAATSTE
LEVENSFASE EN BIJ
HET LEVENSEINDE
februari 2023 - mei 2023

Nascholing



INHOUD
de verdeling van zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid
beslissingen over het levenseinde: euthanasie, palliatieve sedatie,...
onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen
de organisatie en de uitvaart
de opstelling van een erfovereenkomst, de verdeling van een erfenis,...
...

Word je in jouw praktijk of werksituatie soms geconfronteerd met conflicten in de laatste levensfase en bij
het levenseinde? 
Bijvoorbeeld conflicten over:

In deze vorming reiken we jou handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan. We gaan dieper in op de
eigenheid van conflicten in de laatste levensfase, de psychologie van de laatste levensfase, relationeel-
ethische visies op samenleven, juridische aspecten bij het levenseinde, medische beslissingen bij het
levenseinde, de persoonlijke ontwikkeling van de bemiddelaar, het integreren van attitudes en
vaardigheden eigen aan het bemiddelingsgericht werken in conflictsituaties.



PRAKTISCH
DOELGROEP

erkende bemiddelaars
mensen die met succes een basismodule bemiddeling hebben gevolgd

De navorming richt zich tot

en die interesse hebben om te bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde. 

LOCATIE
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent)

INSCHRIJVEN
Inschrijven via gandaiusacademy.ugent.be.

ATTEST
Je ontvangt een attest van deelname na het volgen van de navorming.

PERSOONLIJKE PAPER
Om een attest te behalen, wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende het traject een persoonlijke
paper schrijven. De paper gaat over een thema dat betrekking heeft op de laatste levensfase of het
levenseinde, waarbij het thema gelinkt wordt aan bemiddeling. De paper is minimaal 3 en maximaal 10
bladzijden lang.

De paper dient uiterlijk 8 mei te worden ingediend en wordt door de cursist aan de groep voorgesteld op
maandag 22 mei 2023.

https://gandaiusacademy.ugent.be/programma/bemiddeling


MODULE 1
ETHIEK, VERGEVING EN VERZOENING
DATA
Maandag 6 februari en 27 maart 2023, telkens van 10 tot 17 u.

LESGEVER
Inge De Boeck

INHOUD
In dit onderdeel bespreken we de spanningsvelden waarmee mensen en hun omgeving geconfronteerd
worden in hun laatste levensfase en/of in het aanschijn van de dood.

De cursist krijgt zo een kader aangereikt om conflictueuze relaties aan het levenseinde te verduidelijken. Het
model onderstreept tevens het belang van bemiddeling in de ‘stervenskunst’.

We staan ook uitgebreid stil bij de rol van vergeving. Vergeving is altijd zinvol in ons leven, maar zeker bij
het levenseinde, omdat vergeving zowel kan helpen bij het loslaten en afscheid nemen als bij het
rouwproces na een overlijden.

De theorie wordt beperkt gehouden, we gaan vooral praktisch en interactief aan de slag met modellen en
technieken. De cursisten leren om naar hun eigen pijn en gebruikelijke manier van reageren te kijken en hoe
ze vervolgens hun cliënten kunnen begeleiden en ondersteunen om tot vergeving te komen.

Deze vorming veronderstelt een bereidheid om met een open geest naar eigen conflictervaringen te kijken
en met andere deelnemers daarover iets uit te wisselen.



MODULE 2
ROUWEN EN STERVEN
DATA
Maandag 13 en 27 februari 2023, telkens van 10 tot 17 u.

LESGEVERS
Inge De Boeck en Anja Glabeke

INHOUD
Deze module maakt de cursist vertrouwd met de verschillende aspecten van het rouw- en stervensproces.
We staan uitgebreid stil bij verschillende manieren om met de dood om te gaan en verschillende mogelijke
gevoelens en gedragingen bij rouw. We verkennen ook onze houding tegenover onze eigen sterfelijkheid.

Conflicten bij het levenseinde vloeien vaak voort uit onbegrepen verschillen in omgaan met de dood. Dat
kunnen duiden en iedereen erkennen in zijn eigen manier van verwerken, kan al veel rust brengen. Ook
onbewuste familiedynamieken kunnen een belangrijke rol spelen bij spanningen en conflicten. Voorts
hebben (oude) conflicten ook hun weerslag op het stervens- en rouwproces van de betrokkenen.

Hoe kunnen we op een respectvolle manier ruimte geven aan een conflict en beweging toelaten, zodat een
serener afscheid mogelijk is?

Deze vorming is zowel theoretisch als praktisch. We bieden concrete handvatten voor het omgaan met
conflicten rond rouw en sterven. We scheppen een veilig kader, zodat cursisten aan de hand van oefeningen
zelf ervaring kunnen opdoen. We verwachten van de deelnemers een bereidheid tot zelfreflectie over het
thema en een respectvolle houding tegenover wat andere cursisten delen. Er wordt voldoende ruimte
voorzien voor interactie.



MODULE 3
ORGANISATIE VAN DE LAATSTE LEVENSFASE
DATA
Maandag 6, 13 en 20 maart 2023, telkens van 10 tot 17 u.

LESGEVERS
Anja Glabeke, Tania Demuynck en Stephanie Laleeuw

INHOUD
Deze vorming belicht een aantal aspecten gelinkt aan de laatste levensfase. We overlopen welke structuren
er in Vlaanderen bestaan om de oudere mens te begeleiden of op te vangen en hoe palliatieve zorg
georganiseerd is. We bekijken wat er in België wel of niet toegelaten is rond het levenseinde
(wilsverklaringen, euthanasie, orgaandonatie, testament, erfovereenkomsten…).

Aan de hand van verschillend didactisch materiaal brengen we een verhelderend (basis)overzicht van soms
ingewikkelde begrippen en regels, zodat de deelnemers beter vertrouwd raken met de context waarin
oudere of stervende mensen terechtkomen.

Naast de praktische aspecten staan we ook stil bij het emotionele: wat betekent het om steeds meer te
moeten loslaten? Welke conflicten kan dat met zich meebrengen? Hoe ga je daar mee om?

We verwachten van de deelnemers een bereidheid tot zelfreflectie over het thema ‘ouder worden en
sterven’ en een respectvolle houding tegenover wat andere cursisten delen. Er wordt voldoende ruimte
voorzien voor interactie.



MODULE 4
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
DATA
Maandag 17 en 24 april 2023, telkens van 10 tot 17 u.

LESGEVERS
Ilse Van Roosbroeck

INHOUD
Vanuit een bewustwording omtrent onze rol als dienstverlener nemen we de tijd om ons te verdiepen in het
functioneren van de mens achter deze professionele rol. We ontwikkelen hierdoor meer fundament en
overzicht omtrent zowel ons professioneel als authentiek potentieel. Hierdoor kunnen we met meer
efficiëntie grenzen bewaken tussen onszelf en de ander om onze taak als ‘neutrale aanwezige’ vorm te
geven.

Vanuit een bewuste grondhouding creëren we een sfeer van verbinding en geborgenheid waarin we
optimaal ‘ruimte geven’ aan het engagement en de beleving van alle deelnemers binnen de professionele
setting.
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