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Over dit project
Inleiding
Bij Zorgbemiddeling OPMAAT is behoefte aan informatie om de cliënten deskundiger te
kunnen ondersteunen bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals een ernstige ziekte,
verhuizing, pestervaring, huwelijk of geboorte van een familielid. Je gaat je verdiepen in de
gevolgen van een belangrijke levensgebeurtenis voor een cliënt en ontwikkelt hulpmiddelen
voor zowel de begeleiders als de cliënten bij de verwerking van de belangrijke
levensgebeurtenis. Hiervoor doe je onderzoek naar de impact van belangrijke
levensgebeurtenissen, rouwfasen, coping gedrag en het voeren van emotionele
probleemgesprekken

Begeleiding bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Leerdoelen
• Je kunt omschrijven wat het begrip ‘belangrijke levensgebeurtenissen’ inhoudt.
• Je kunt eigen ervaringen bespreken en aandachtig luisteren naar de eigen ervaringen

van medestudenten.
• Je kunt benoemen welke ondersteuning en begeleiding de cliënt heeft ervaren of
• gemist bij de door hem ervaren levensgebeurtenis.
• Je kunt op grond van eigen ervaringen bedenken welke vorm van ondersteuning en/of

begeleiding bijdraagt aan de verwerking van de belangrijke levensgebeurtenis van de
cliënt.

• Je kunt relevante voorbeelden geven uit de praktijk of eigen beleving tijdens stage of
werk.

• Je kunt aangeven welke mogelijke signalen een cliënt kan uitzenden na een belangrijke
levensgebeurtenis.

• Je houdt rekening met de gevolgen van de levensgebeurtenis, zoals invloed op het
• gedrag.
• Je houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt of zijn netwerk.
• Je houdt rekening met de gevoelens van de cliënt of zijn netwerk.
• Je kunt methodisch voorbereiden en werken.
• Je weet welke middelen en methoden toegepast kunnen worden in de begeleiding

of voorlichting.
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