
Nieuwsflits van Kicozo & AromaZorg Zuster februari 2023: 

•  Lieve mensen… 

• Eerst even dit – laatste scholingsopties voor de zomervakantie – mis het niet, of geef het 

door aan je collega’s! 

• Korte nieuwtjes 

* Kicozo Symposium Emotionele en Spirituele Zorg in de Laatste Fase, 12 mei 2023 

* Masterclass Deby Atterby 

• Scholingsoverzicht - Agenda Kicozo voor vertrouwde en nieuwe cursussen en workshops 

https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-scholingen-zo/ 

• Congresagenda 

 Lieve mensen… 

 Telkens neem ik mij voor om wat vaker een nieuwsbrief te schrijven, want er is zoveel te delen over 

Integrative Nursing en Complementaire Zorg, maar uiteindelijk ben ik hier achter mijn bureau toch 

degene de ballen in de lucht houdt van Team Kicozo, AromaZorg Zuster, een 400+ pagina’s 

gloednieuw (Engels) boek schrijft en die de afgelopen twee maanden razend druk is geweest, ook 

met andere belangrijke zaken – waarbij ook wel wat ballen sneuvelden, om maar de metafoor te 

blijven gebruiken. Daarom nu even een korte nieuwsflits met de belangrijkste aankondigingen, zoals 

voor ons bijzondere jaarlijkse symposium, een minstens zo bijzondere Masterclass en andere 

geweldige scholingen. 

 Eerst even dit – nog 1 maal deze scholingen voor de zomervakantie – dus reserveer gauw! 

•  Complementaire Zorg in de Ouderenzorg en PG 3-daagse bij Skills Update te Veenendaal op 

16 februari, 10 maart en 23 maart; 

• Webinar AromaZorg en meer voor Angst, Somberheid, Onrust en Slapen, Kicozo online op 

• 24 februari en 10 maart (1 scholing over 2 ochtenden); 

• Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg 3-daagse op onze campus bij Kicozo in 

Wernhout (N.Br): 10 maart, 31 maart en 21 april; 

• AquaZorg in de Zorg op onze campus bij Kicozo in Wernhout (N.Br): 14 maart of 25 april; 

• Oncologie – Emotionele en Spirituele AromaZorg in de Oncologie op onze campus bij Kicozo 

in Wernhout (N.Br) op 17 en 18 maart op Kicozo's campus te Wernhout (N.Br); 

• Train de Trainer Koele Buikwassing™ in de ochtend van 28 maart, op Kicozo's campus te 

Wernhout (N.Br); 

• Lemniscaat Massage voor ultieme ontspanning, in de middag van 28 maart op Kicozo's 

campus te Wernhout (N.Br); 

• Compassie met de Stervende, Madeleine Kerkhof en Jonathan Benavides op 23 en 24 maart 

(2-daagse) op Kicozo's campus te Wernhout (N.Br). 

• Basisscholing Aroma Zorg in de Zorg (1 dag online, daarna op de campus bij Kicozo in 

Wernhout (N.Br): 4 april, 18 april en 9 mei; 

• Oncologie – Mondzorg, Misselijkheid, Obstipatie, Longen & Luchtwegen, op onze campus 

bij Kicozo in Wernhout (N.Br): 14 april; 

  

Voor alle informatie kijk je het best op de agenda van Kicozo waarna je naar elke scholing kunt 

doorklikken (zie link in de inleiding en aan het einde van deze nieuwsflits). 

https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-scholingen-zo/


 Symposium Emotionele en Spirituele Zorg in de Laatste Fase 12 mei a.s. in Bovendonk te Hoeven 

 Hij komt er weer aan, ons jaarlijkse Kicozo symposium over Emotionele en Spirituele Zorg in de 

Laatste Fase van 12 mei a.s. op de prachtige locatie van Bovendonk te Hoeven (N.Br). En niet alleen 

besteden we aandacht aan ie patiënt en diens naasten in de laatste dagen en stervensfase – we 

besteden ook veel aandacht aan jou, want jij staat aan het bed. Daarbij is het ook nog de Dag van de 

Verpleging, dus reden te over om jou in het zonnetje te zetten en handvatten te geven om in jouw 

kracht te blijven in de zorg van vandaag. We hebben ook dit jaar weer geweldig inspirerende 

sprekers en workshops (binnenkort volgt het programma op de website). Denk aan: 

 Frans Baar, onze eregast als Nestor van de Palliatieve Zorg – hij vertelt iets over zijn decennialange 

werk als Arts voor Palliatieve Zorg en mentor van jonge dokters, verbindt de zorg van toen en zorg 

van nu en geeft zijn boodschap mee aan jullie, zorgprofessionals aan het bed. 

Aan Frans reikte ik in 2013 tijdens het toen gehouden symposium een exemplaar van mijn eerste 

boek Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening uit. Nu, exact 10 jaar na dato zal hij het 1e 

exemplaar van mijn gloednieuwe boek, dat in mei verschijnt, in ontvangst gaan nemen. Zo is de 

cirkel rond. 

 

 

  

Ruben van Coevorden Arts voor Palliatieve Zorg, verbonden aan het Joods hospice Immanuel te 

Amsterdam en het AvL – vertelt over hoe het sterven door Joodse zorgvragers beleefd wordt en laat 

je kennis maken met de Joodse rituelen en gewoonten rond het sterfbed. 

 Marcellino Bogers, Verpleegkundige en bevlogen spreker, schrijver van het boek Humor als 

verpleegkundige interventie – hij gaat in op de plaats van humor in de laatste levensfase, want 

wanneer je eigenlijk denkt dat er in die verdrietige tijd geen rol is voor humor… 

 Brigitte Sprenkels, Verpleegkundige Complementaire Zorg, lid van Team Kicozo, werkt tevens met 

klankschalen – zij verzorgt een heerlijk ontspannende sessie met klank, die voor patienten en hun 

naasten, maar ook voor jou zelf een enorme bevrijdende ervaring kan zijn. 

 Estelle Smits, Directeur Massage bij Kanker Nederland – geeft je handvatten rond massage en 

aanraking bij de meest kwetsbare zorgvragers met kanker in de laatste weken en dagen. 

 Jonathan Benavides, Psycholoog en Aromatherapeut, begeleider van stervenden vertelt over zijn 

ervaringen geurige essentiële oliën bij het los laten en overgaan en als ondersteuning bij spirituele 

vraagstukken. 



 Martine Busch, Orthopedagoge en Directeur van Praag Instituut – gaat in op 

ontspanningstechnieken die voor zowel patienten als naasten – en voor jezelf waardevol kunnen zijn 

voor lichaam, geest en ziel. 

 Thomas Groen, Coach voor Verpleegkundigen – geeft in zijn workshop de zorgverlener aan het bed 

of direct betrokken bij patienten en naasten tips en inzichten om je niet te verliezen in de zorg van 

vandaag en speciaal rond het lijden en sterven van patienten. 

 Klara van Zuijdam, Docent Massage, neemt je mee in haptonomische aanraak principes in de 

laatste fase van dementie. Hoe maak je contact met mensen die diep verzonken zijn in zichzelf. Hoe 

belangrijk is het eigenlijk dat de cognitie aangesproken wordt in die laatste weken van het leven. 

Klara laat je zien en ervaren hoe je met aanraking kunt zorgen voor een gevoel van veiligheid en 

nabijheid. 

 Linsey Gadella, Verpleegkundige, Aromazorg Deskundige – is niet alleen een geweldige vakvrouw 

maar zal ons verwennen met haar zang. 

 Marion Beek, Zorgkundige, Deskundige AromaZorg in de Zorg, lid van Team Kicozo besteedt 

aandacht aan energie en hoe je met beide voeten stevig op de grond met energetisch werken op alle 

niveaus veel welbevinden kunt creëren. 

 Lilian Boudewijn-Slaats, Coach bij Verlies en Verandering -Register Ritueelbegeleider en Olaf 

Heinen, Kleinkunstenaar, zullen samen een bijzondere en ontroerende bijdrage leveren aan het 

plenaire programma. 

 En we hebben een buitenlandse gast, helemaal uit Australië. Aromatherapy expert en opleider 

Deby Atterby vertelt plenair over palliatieve zorg “down under” en de rol van aromatherapie 

daarbij. Daags na het symposium geeft zij een geweldige Masterclass. Je leest er hierna alles over.  

En dat niet alleen…. Ik heb haar ook gevraagd of ze daags daarna voor aromazorg deskundigen en 

aromatherapeuten een exclusieve Masterclass wil verzorgen op diezelfde prachtige locatie met in de 

hoofdrol bekendere en onbekendere oliën voor longen en luchtwegen. Hieronder zie je hoe die dag 

eruit ziet. 

  

Ik, Madeleine Kerkhof, bestuursvoorzitter Kicozo, Senior Opleider en Auteur Complementaire Zorg 

zal je meenemen in de wereld van de essentiële oliën en diverse toepassingen, die als thema “In je 

Kracht” zullen hebben, voor jezelf en voor de patiënt en diens naasten. 

 Meld je gauw aan en voeg je bij de enkele tientallen collega’s die dat al gedaan hebben, want vol = 

vol. Er zijn tenslotte maar 100 plaatsen. Mail me via het bekende mailadres om je aan te melden of 

voor meer informatie. 

  

  

 



  

 Masterclass “Aromatherapy for the Respiratory Tract” – 13 mei 

Op de bijzondere locatie Bovendonk te Hoeven, wordt deze Masterclass gegeven door Deby Atterby, 

een kundig opleider, auteur van het boek “Australian Essential Oil Profiles” (2021) en een heerlijke 

persoonlijkheid. 

 Deby heeft op mijn uitnodiging toegezegd om niet alleen op het symposium te spreken, maar ook 

om op de prachtige locatie in Hoeven een inspiratievolle en leerzame dag te geven over Longen & 

Luchtwegen. Ze geeft deze bijzondere dag in het Engels, waarbij ik als haar side-kick fungeer en ook 

eventuele moeilijke woorden voor je kan vertalen. Dus spreek je niet zo goed Engels, dan kun je deze 

unieke kans toch benutten. 

Het wordt een dag vol diepgang, met geurige oliën waaronder een scala aan vertrouwde maar ook 

nieuwe oliën uit Australië en gaat verder natuurlijk in op praktische toepassingen zoals inhalatie 

maar ook aromatische geneeskunde en veilige inname, afgesloten met reflexologie voor longen en 

luchtwegen. Deze dag is daarom bedoeld voor zorgprofessionals met ruime basiskennis in 

aromazorg c.q. aromatherapie. 

Uiteraard is deelname aan het symposium geen voorwaarde om de Masterclass te volgen. 

 De tijden moeten nog vastgesteld worden maar reken op 10.00 – 18.00u. 

Het lestarief van die dag, inclusief hand-out, lekkere lunch en hoogwaardige aromatische materialen 

is 199 euro p/p. 

NB: als je in combinatie met het symposium en/of voor 28 februari a.s. ontvang je op de Masterclass 

10% korting. 

  

 

  

Kicozo voor vertrouwde en nieuwe cursussen en workshops 

 Hoe de agenda eruit ziet vindt je op: https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-

scholingen-zo/ 

Volg de link naar de agenda. Van hieruit kun je doorklikken naar de uitgebreide cursusinformatie. 

 En natuurlijk is er weer Kicozo’s Complementair Café. 

 Madeleine’s maandelijkse Informatie & Vragenuurtje – elke 1e dinsdag van de maand 

Zou je ook eens live (en gratis) met mij... 

https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-scholingen-zo/
https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-scholingen-zo/


• willen sparren over het inzetten over complementaire zorg in het algemeen? 

• willen overleggen over een situatie waar complementaire zorg inzetbaar zou kunnen zijn? 

• willen praten over het veilig gebruik van AromaZorg? 

• willen overleggen of die Koele Buikwassing nu wel of niet toepasbaar is bij jouw client? 

• een boom(pje) op willen zetten over de weldaad van AquaZorg? 

• een casus willen bespreken om te kijken of je op de goede weg bent? 

• over massage toepassingen praten voor jouw setting? 

• over de inzet van geuren bij dementie willen sparren? 

... of heb je andere vragen of behoefte aan overleg? 

Kom dan vanuit jouw comfortabele stoel naar mijn Info & Vragenuurtje (in het Nederlands), dat elke 

1e dinsdag van de maand via Zoom online gaat van 19.00u tot 20.00u (tenzij feestdagen of andere 

uitzonderingen). 

Dan kun je jouw vragen stellen, overleggen en sparren in een veilige (groeps)omgeving. 

Geheel gratis, maar nooit voor niets 🙂. 

Voor zorgprofessionals en privé personen in elke setting van de zorg. Meld je aan via het email adres 

van Kicozo en ik stuur je een link. 

  

 

Congresagenda – we zijn aanwezig op: 

•  Palliatieve Zorg congres Nursing, Ede op 15 februari a.s. 

• Pijncongres Nursing waar Madeleine spreekt over CZ en neuropathie, Veenendaal, op 3 

maart a.s. 

• Complementaire Zorg Beurs te Gorinchem van Sooner Events, waar Madeleine ook 

neuropathie in haar sessie bespreekt en aromatische oliën daarbij, op 3 en 4 maart a.s. 

• Congres Zorg voor de Oncologische Patient in de Wijk, Nursing, Ede, 8 maart a.s. 

• Dementiecongres Nursing, Ede, 23 maart a.s. 

• 7e Nationaal Congres voor Hospicezorg, waar Madeleine spreekt over complementaire zorg, 

Congressen MetZorg, Ede, 24 maart a.s. 

• Slaapstoornissen: oorzaken, gevolgen en interventies, van Congressen MetZorg, Ede, 19 april 

a.s. 

• Symposium Emotionele en Spirituele Ondersteuning in de Laatste Fase, Kicozo, Hoeven 

(N.Br), zie hierboven, op 12 mei a.s. 

• ECA Symposium, Edinburgh (met een stand en vele Kicozo Team leden), 20-21 mei a.s. 

• Nursing Experience Zomereditie, Ede, 29 en 30 juni a.s. 

   

Tot zover deze nieuwsflits. Tot Zorg! 



  

Namens Team Kicozo, Madeleine en Kees. Madeleine Kerkhof 

Verbinder in de Zorg/Bestuursvoorzitter en Senior Docent Kicozo/ Lid V&VN, Adviseur AromaZorg en 

AquaZorg V&VN Complementaire Zorg; Lid Palliactief, NAHA (approved educator), AIA (education 

committee member), EONS, AHNA, IFPA. ICAN Fellow 

 Kicozo 

Kennisinstituut Integratieve & Complementaire Zorg 

Mail:   info@kicozo.nl 
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