Werkvorm: Opwarmer / starter
Werkvorm: opwarmer / starter
Beoogd doel
Deelnemers verbinding laten maken tussen hun eigen ideeën en aannames
m.b.t. thema palliatieve zorg

Aantal studenten

Korte omschrijving
Inleiding: Voordat wij het theoretische deel gaan behandelen rondom palliatieve zorg
willen we jullie actief wat vragen laten beantwoorden.
Op het beamerscherm hier achter mij verschijnen een aantal meerkeuzevragen. De
zaal is zoals je ziet verdeeld in een a / b / c deel.
Ga in het vak staan van het antwoord wat jouw keuze zou zijn / of bij welke keuze jij
je het prettigste zou voelen.
Als opwarmer zullen we starten met een oefenvraag:
Zo meteen krijg je een keuze voorgelegd met 3 mogelijkheden voor antwoorden.
*Ik ga op vakantie en ga het liefst:
a=gezellig weg in eigen land / b=zon, zee, strand / c=maart, dus de wintersport kan
nog net
vragen:
1=Wil je voor jezelf acuut overlijden of kies je een ziekbed/sterfbed
a=ziekbed/sterfbed / b=acuut overlijden
2=en als je nu de vraag moet beantwoorden voor diegene die het dichtst naast je
staat
a=ziekbed/sterfbed / b=acuut overlijden
3=muziek op je uitvaart
a=muziek rondom je geloof / b=klassieke muziek / c=geen muziek
4=Wil je worden
a=begraven / b=gecremeerd / c=mogen naasten bepalen
5=Als jij komt te overlijden en je hebt de keuze waar wil je dan overlijden:
a=thuis / b=hospice / c=ziekenhuis
6=het maakt niet uit welk niveau zorgverlener ik aan mijn bed heb als ik maar goed
geholpen word
a=klopt / b=ik wil alleen niveau 4of hoger aan mijn bed / c=goede zorg is niet
gekoppeld aan niveau

Duur werkvorm
15 minutren

Benodigde voorbereiding/materialen c.q. stappen
- grote zaal / verdeeld in 3 delen
- beamer en scherm voorin de zaal

Voorbeeld uit de praktijk
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