ART & SCIENCE OF YOGA FOR THE HEALTHCARE PROFESSIONAL (200 hours)

ACCREDITATIE: 40 ACCREDITATIEPUNTEN VOOR ALLE ARTSEN TOEGEKEND

WAAROM DEZE OPLEIDING?
Het visiedocument “Medisch specialist 2025” ziet de medisch specialist in 2025 meer dan nu,
als coach of adviseur, naast zijn/haar rol als medisch behandelaar. Voor huisartsen en andere
artsen geldt eenzelfde ontwikkeling in een steeds complexer wordend zorgsysteem.

HOE ZIET DE OPLEIDING “De arts als coach” ERUIT?
Binnen de opleiding ontwikkelt de arts coachingsvaardigheden op vier vlakken:

HOE ZIET DE OPLEIDING “De arts als coach” ERUIT?
Binnen de opleiding ontwikkelt de arts coachingsvaardigheden op vier vlakken:
● Coaching, die gericht is op een nieuwe rol van de patiënt, waarbij hij/zij de regie over
zijn/haar behandeling voert. Deze vaardigheden hebben tot doel het zelfsturend vermogen en
de autonomie van de patiënt t e doen groeien.
● (Zelf)coaching en reflectie op het eigen functioneren als arts. Je wordt o.a. uitgedaagd om na
te denken over hoe je je vak verder willen invullen, zodat je met meer plezier en minder stress
werkt.
● Coaching, die gericht is op de samenwerking in
een complex netwerk met andere zorgprofessionals,
waarbij de uitkomst en de behoefte van de patiënt
uitgangspunt zijn.
● Coaching in het kader van het begeleiden van collega’s
(arts-assistenten etc) met als doel het vergroten van
hun professionaliteit.

INSCHRIJVEN via www.schoolforintegrativemedicine.nl

COACHINGSMETHODIEKEN EN -CONCEPTEN:
Tijdens deze opleiding maak je kennis en oefen je met de volgende methodieken en concepten:

● Grow ● Oplossings-, resultaat- en ontwikkelingsgericht coachen ● Systemische coachen en
systeemdenken ● Co-actief coachen ● Transactionele analyse ● Neuro- linguistische
programmeren ● Schaduwwerk volgens Jung
DATA 2020:
De eerste opleidingsdagen vinden plaats in
Menton, Cote d’Azur, te weten:
●14 mei 2020 (15.15 start programma)
t/m 17 mei (11.30 einde programma)
Daarna vinden er 4 losse dagen plaats
in Heiloo van 9.45-17.15, te weten:
● 23 juni 2020 Heiloo
● 5 en 6 oktober 2020 Heiloo
● 9 februari 2021 Heiloo
PRIJS
De prijs voor deze training is €3749. Dit is inclusief lunch op de opleidingsdagen in Heiloo. De
prijs is exclusief de kosten verbonden aan de 4 dagen in Frankrijk (overnachtingen,
volpension, sauna, zwembad, transfer: geschatte kosten € 600 ) en het vlieg- of treinticket naar
Nice. Transfers zijn inbegrepen voor de KLM vlucht op 14 mei met aankomst 11.25u op Nice en
voor de terugreis op 17 mei voor de KLM vluchten van 16.55u en 19.25u
TRAINERS
Maria Asberg (links op foto) en Jacqueline van der Feen ( midden op foto) zijn beiden eigenaar
en senior coach/trainer/opleider van 5d. Zij begeleiden sinds 20 jaar teams en individuen bij
ontwikkeling, gericht op het vergroten van de autonomie, welbevinden en doelgericht
werken. Simone Ardesch (rechts op de foto) is als arts
verbonden aan deze coachingsopleiding. Zij is zelf ook
opgeleid als coach en begeleidt in haar coachingspraktijk
met name artsen en andere zorgprofessionals. Vanuit
haar positie als arts kan zij makkelijk de vertaalslag
maken naar de medische praktijk van de arts.

INSCHRIJVEN
De opleiding gaat zeker door; het minimumaantal deelnemers hebben we bereikt. Er zijn nog
enkele plekken. Wil je zeker zijn van je plek? Schrijf je in via
www.schoolforintegrativemedicine.nl

INSCHRIJVEN via www.schoolforintegrativemedicine.nl

