
    

LEERSTOEL HINDOE-SPIRITUALITEIT & 
SAMENLEVING

CURSUS:
HINDOE GEESTELIJKE BEGELEIDING IN 
DE PALLIATIEVE ZORG

26 november 2022  - 04 maart 2023
colleges zaterdagen (13:00 - 16:30 uur 
NL-tijd en 9:00-12:30 Surinaamse tijd)
Inschrijven vóór  25 augustus 2022



In deze cursus verkrijgt de deelnemer kennis 

over centrale hindoe principes en gebruiken 

rondom sterven en het hiernamaals. Voorts 

komt de generieke benadering van 

geestelijke verzorging in de palliatieve zorg 

aan bod, waarna de cursist een visie en 

praktische handvatten ontwikkelt voor 

geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg. 

❏ Introductie in palliatieve zorg, 

plaatsbepaling, cases en communicatie 

❏ De rol van familie, angst en schuld 

❏ Hindoe benadering van geestelijke 

begeleiding in de palliatieve zorg; rol van 

teksten, tradities en rituelen

❏ Hindoe benadering van geestelijke 

begeleiding in de palliatieve zorg; rol van 

spiritualiteit en gesprek

❏ Samenwerking hindoe geestelijk 

begeleider en andere zorgprofessionals 
Werkbelasting: 3 EC punten, 23 uur 

colleges & workshops; 65 uur voor 

zelfstudie, samenwerking met andere 

cursist, reflectieverslag, eindopdracht 

en eindpresentatie

Data: 26 nov, 17 dec - 2022 & 7 jan, 21 

jan, 28 jan, 4 feb, 4 maart - 2023

De cursus is bedoeld om:

❏ Kennis te ontwikkelen van de hindoe 

basis van leven en sterven via de 

theorie van geestelijke verzorging

❏ Inzichten uit de praktijk van 

geestelijke verzorging toe te passen

❏ Begrip te bevorderen van de 

geestelijke situatie en wensen van 

de patiënt en familie

❏ Kennis te maken met 

gespreksvaardigheid

❏ Begrip te bevorderen over omgaan 

met angst bij de patiënt en familie

❏ Bespreken van trage vragen, geven 

van spirituele steun

Deze cursus is relevant voor spirituele 

verzorgers en iedereen die geïnteresseerd 

is in het begrijpen van de hindoe manier 

van kijken en leven in de context van 

spirituele begeleiding in de palliatieve zorg. 

Docenten: Prof. Dr. Sharda S. Nandram 

en gastdocenten

Voor meer informatie: 

Dr. Gunjan Joshi |  g.joshi@vu.nl 

Inschrijven: http://bit.ly/vu-ih-intake

HINDOE GEESTELIJKE BEGELEIDING IN 
DE PALLIATIEVE ZORG

Kosten: € 300 voor individuele cursist

Vorm: Hybride (online of op de VU)

Taal: Nederlands

Vooropleiding: HBO diploma en 

anders zal de cursist vooraf een 

opdracht met een voldoende moeten 

afronden.

http://bit.ly/vu-ih-intake

