ZORGMEDEWERKER,
HOE GOED ZORG JIJ
(VOOR JEZELF)?!
2 gloednieuwe workshops,
speciaal voor zorgmedewerkers

In deze tijd van het coronavirus en alle bijbehorende maatregelen
is de zorgsector misschien wel het meest belast. Zorgmedewerkers
werken hard om alle zorg te kunnen verlenen. Hierin worden zij
nu in meerdere mate geconfronteerd met (persoonlijk) leed; van
de mensen om hen heen, maar ook van zichzelf. Denk hierbij aan
nare situaties als het overlijden van een patiënt/bewoner of
misschien wel van een naaste. Dit in combinatie met lange en
onregelmatige werktijden, een hoge werkdruk, weinig oplaadtijd
en de angst om een patiënt/bewoner/client te besmetten.
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WORKSHOP: Hoe goed
zorg jij (voor jezelf)?
In tijden van corona draait alles in de zorgsector om zorgen.
Zorgen voor uzelf, uw gezin, uw collega’s, uw patiënt/bewoner/
client. En dit alles zonder vooruitzicht op de duur van de
pandemie. Hoe kunnen zorgmedewerkers zelf, ondanks al deze
omstandigheden, op de lange termijn overeind blijven en blijven
zorgen?
De workshop ‘Hoe goed zorg jij (voor jezelf)?’:
- Helpt deelnemers te relativeren: hoe kunnen zij met de downsides van de huidige
situatie omgaan, zonder te bagatelliseren?
- Maakt deelnemers bewust van hun eigenaarschap en zaken waar zij zelf wel
invloed op hebben, ook in tijden van crisis.
-Z
 orgt voor bewustzijn van eigen emoties en hoe deze per persoon kunnen verschillen.
Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om met deze emoties om te gaan.
- Maakt deelnemers bewust van hun invloed/autonomie. Ook wanneer de crisis
voorbij is: wat gebeurt er als alles weer ‘normaal’ is?
- Helpt deelnemers te begrijpen wat een lichaam in tijden van stress nodig heeft om
gezond te blijven.
- Geeft deelnemers inzicht in hoe je voor elkaar kan zorgen.

WORKSHOP: Verlies
en afscheid nemen
Afscheid nemen blijft voor veel mensen lastig. Zeker in deze tijden,
waarin mensen rekening moeten houden met maatregelen en regels.
Veel mensen hebben hierdoor - voor hun gevoel - niet of nauwelijks
goed afscheid kunnen nemen. Vooral in de zorg is dat in de afgelopen periode vaak aan de orde geweest. Of het nu gaat om afscheid
van een naaste, een collega of een patiënt/cliënt/bewoner. Een fijn
en goed gevoel bij afscheid is belangrijk voor mensen en voor het
rouwproces. Deze workshop geeft zorgmedewerkers inzicht in hoe
zij zélf met deze situaties om kunnen gaan én hoe zij ondersteuning
aan nabestaanden kunnen bieden.
De workshop ‘Omgaan met afscheid en rouw’:
- Geeft deelnemers inzicht in het thema ‘afscheid en rouw’ en hoe het coronavirus dit
thema heeft beïnvloed.
- Geeft deelnemers de kans om ervaringen te delen en hier meer inzicht in te krijgen:
Wat is het beleid rondom de laatste zorg en overlijden van een bewoner/patiënt?
Hoe zijn zorgmedewerkers tot nu toe omgegaan met het thema ‘afscheid’ en
‘rouw’? Waar lopen zij tegenaan?
- Houdt deelnemers een spiegel voor. De deelnemers ervaren gezamenlijk hoe de
pandemie het traditionele rouwen heeft beïnvloed. De eigen rugzak speelt hierin
een belangrijke rol.
- Maakt deelnemers bewust van eigenaarschap; waar hebben zorgmedewerkers
invloed op?
- Leert deelnemers om te gaan met situaties waarin afscheid nemen níet mogelijk is.
De workshop geeft deelnemers inzicht in de mogelijkheden om afscheid te nemen
op afstand.

Praktische informatie workshops
Doelgroep:

Alle medewerkers in de zorg

Duur:

2 uur

Vorm:

Online of fysiek

Deelnemers:

Maximaal 10 medewerkers per workshop

Trainer:

De workshops worden verzorgt door ervaren trainers

HEEFT U INTERESSE OF VRAGEN?
Stuur ons een mail via trainingen@psion.nl en wij zullen zo spoedig mogelijk
contact opnemen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 - 031 32 00.
Meer informatie leest u op onze website www.psion.nl
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