Opleiding tot Stervensbegeleider
en Levenseinde Doula
12 online modules en 2 daagse workshop

Over de Opleiding
Deze opleiding bestaat uit twee delen:
1. Een online gedeelte , bestaande uit het NHA lespakket van 12 modules.
2. Een tweedaagse workshop

In deze opleiding tot stervensbegeleider en levenseinde doula, leert u hoe mensen in de laatste fase van
hun leven te begeleiden en de familie te ondersteunen.
Dit zowel op het praktische als ook emotionele en meer spirituele vlak (Let wel, spiritualiteit hangt niet
per se en alleen samen met religie).
Maar u leert veel meer dan dat!
Gedurende de workshop komen er persoonlijke zaken aan bod, een praktische aanpak en werken we
met elkaar aan dieperliggende thema’s. U gaat inzicht krijgen in hoe wij de dood medicaliseren, welke
plek de dood heeft in onze maatschappij en met name ook welke relatie uzelf heeft met de dood en uw
sterfelijkheid.
Daarnaast leert u hoe u een thuisopbaring kan regelen, hoe (ook thuis) voor het lichaam te zorgen en een
uitvaart te regelen waar de familie samen met u aan het roer staan. Ook wordt uw rol als
ritueelbegeleider uiteengezet en hoe de familie te ondersteunen gedurende het rouwproces.
Samen veranderen wij het ‘Landschap van sterven en de dood’
De online opleiding heeft 12 modules. U kunt daar maximaal 1 jaar over doen. U kunt u inschrijven voor
de tweedaagse workshop op elk moment van uw opleiding. U kunt dit gedeelte van de opleiding gebruiken
ter voorbereiding van het schriftelijke online gedeelte van 16 lessen. U kunt het als ondersteuning
gebruiken gedurende de periode dat u de 12 lessen verwerkt. Of u kunt het zien als een afsluiting van uw
opleiding ; een grondige face-to-face aanvulling en reflectie op uw 12 lessen. Op welke manier dan ook, het
één heeft het ander nodig.
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De tweedaagse workshop
De tweedaagse workshop is inclusief overnachting. Dit is niet verplicht maar wordt wel ten zeerste
aangeraden. (Kosten blijven hetzelfde). De tweedaagse vindt plaats in een grote, verbouwde,
comfortabele, warme ‘schuur’ in Gelderland. Wij hebben gezocht naar een centraal punt in Nederland
zodat elke cursist een gelijke afstand reist. Er wordt voor eten en drinken gezorgd (simpele maaltijden,
vlees en vegetarisch). Heeft u allergieën, neem dan contact op met Lola. Mogelijk wilt u samen reizen met
andere cursisten - neem daarvoor ook contact op met Lola en zij zal u in contact brengen met mensen die
uit uw regio komen. De workshops vinden 4 maal per jaar plaats.

Kosten inclusief NHA lespakket en workshop : 699 Euro.
Indien u al een opleiding tot stervensbegeleider heeft gevolgd en alleen de
workshop boekt : 300 Euro
Voor info en boekingen: info@de-overtocht.nl / +31619238056
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