
DUURZAME VEERKRACHT 
VOOR DE ZORG- EN 

WELZIJNSPROFESSIONAL
MASTERCLASS
Deze masterclass richt zich specifiek tot professionals in de gezondheidszorg: hulpverleners en welzijnswerkers met 
individuele begeleidingen en wordt voor Brussel aangeboden door het Huis voor Gezondheid.
Tijdens deze tweedaagse zullen zorg- en welzijnsprofessionals leren hoe zelfzorg kan leiden tot duurzame veerkracht.
Je krijgt antwoorden op volgende vragen: Welke factoren zorgen ervoor dat een zorg- en welzijnsprofessional mentaal 
gezond in het werkveld kan (blijven) functioneren? Op welke manier kan je deze factoren in kaart brengen en 
versterken?  Hoe kan je evenwicht en voldoening in je werk(relaties) behouden?
De sprekers bestaan uit wetenschappers en practici die duurzame zelfzorgmogelijkheden zowel vanuit actuele 
evidenced-based theorieën als vanuit praktijkervaring zullen meegeven.

DINSDAG 21 MAART 2023
10u00-10u15  Micropauze | Marisa Hoslet
10u15-11u30  Duurzame veerkracht voor zorgverleners |  
  Imke Baetens
11u30-11u45  Micropauze | Marisa Hoslet
11u45-12u45  Broodjeslunch 
12u45-13u00  Micropauze | Marisa Hoslet
13u00-14u00  KOPP op hulpverlener, zorgen voor een ander  
  begint met zorgen voor jezelf | Katrien   
  Bonneu
14u00-14u15  Koffiepauze 
14u15-14u30  Micropauze  | Marisa Hoslet
14u30-16u00  Omgaan met uitdagende persoonlijkheids-  
  dynamieken  | Els Pauwels

DINSDAG 28 MAART 2023

PRAKTISCH

10u00-11u00 Deconnecteren van werkeisen
  | Sara De Gieter
11u00-12u00  Zelfcompassie  |  Lydia Castiglione
12u00-13u00  Broodjeslunch
13u00-14u30  Workshop 1: Perfectonisme in de  
  zorg(relatie) | Kim Adant en Marjolijn  
  van den Berg
 OF  Workshop 2: Inleiding in de Mindfulness  
  | Marisa Hoslet
14u30-14u45  Koffiepauze
14u45-15u00  Micropauze | Marisa Hoslet
15u00-16u00  Ethische reflectie  | Peter Theuns

Plaats:  Brussels Humanities Sciences & Engineering Campus, U-Residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussel
Prijs:  Gratis aangeboden door Huis voor Gezondheid voor Brusselse zorg- en welzijnsprofessionals
 €160 * voor zorg- en welzijnsprofessionals buiten Brussel  (*15% korting voor VUB-PE partners & VVKP-leden)
Toegang tot de campus met de auto, kan tot 15 maart aangevraagd worden via brucc_pro@vub.be
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