
Lieve mensen…           

• Nieuws en nieuwtjes 

* Kort verslag van recente activiteiten 

* Er is nog plaats op: 

   de scholing Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg op 10 en 31 maart en 21 april a.s. 

   de Train de Trainer Koele Buikwassing™ en Lemniscaat Massage workshops op 28 maart 

* 1 april – geen grapje 😉 – “Winningsmethoden van aromatische oliën: Destillatie & Co”, 

   gezellige scholingsdag bij Kicozo 

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

* Masterclass Deby Atterby, 13 mei 2023 

* Nieuwe gratis online mini-workshops om kennis te maken met Complementaire Zorg 

* Alvast een blik op drie gloednieuwe scholingen voor zorgprofessionals 

* Neurafin™ – nieuw product van AromaZorg Zuster 

• Scholingsoverzicht – zie Scholingsagenda op KICOZO.INFO 

• Congresagenda 

 Lieve mensen… 

De lente lijkt nog ver weg met het vaak waterkoude weer, maar in de tuin van onze campus in 

Wernhout steken na de krokusjes nu ook de botanische narcisjes hun kopjes boven het gras uit. 

De zon laat zich wat vaker zien en het is eerder dag en later donker. Lekker hoor. Zelf heb ik niet 

zoveel last van de donkere dagen van weleer, maar het doet me toch goed. 

 Wat me ook goed doet zijn de nieuwe ontwikkelingen bij zowel Kicozo als AromaZorg Zuster voor 

2023 en verder in de toekomst. Team Kicozo hield in januari haar teamvergadering – waarbij we met 

elkaar nieuwe plannen bespraken om complementaire zorg nog beter in te bedden in de zorg en jou 

daarbij nog meer te ondersteunen met het opdoen van kennis en vaardigheden. 

En om aan de vraag naar enerzijds meer algemene korte informatie, en anderzijds meer verdieping 

en verbreding te voldoen volgen hieronder alvast aankondigingen voor gloednieuwe Kicozo 

activiteiten.  

  

 Kort verslag van recente activiteiten 

 Sinds het begin van dit jaar zijn we met het Kicozo Team heel actief geweest. Zo… 

• Startte er weer diverse 3-daagse scholingen Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg op 

onze eigen campus en die van de gewaardeerde collega’s van Skills Update in Veenendaal; 



• Gaf ik informatie aan verpleegkundigen van de verkoeverkamer van het Antonie van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis over ontwaken uit de narcose met essentiële oliën en maakten we 

plannen voor de pilotstudie die na de renovatie van de ruimte zal gaan plaatsvinden; 

• Werkte ik – samen met de werkgroep – door aan de gloednieuwe Handreiking 

Complementaire Zorg van het IKNL die in de komende maanden gereed moet zijn; 

• Gaf onze Marion een geweldige Palliatieve Zorg scholing aan Hospice Jasmijn in Harderwijk; 

• Gaf ik de eerste van meerdere bijeenkomsten voor De Kloosterhoeve en De Dotter, 

behorende tot MIJZO en waar cliënten met de ziekte van Huntington verzorgd worden. 

Complementaire zorg is daar volledig ingebed in de zorg en wij werken al ruim 12 jaar samen 

– tot grote voldoening van alle betrokkenen. Ik beschik over veel expertise op dit gebied dus 

verpleeg je mensen met Huntington – neem dan gerust contact op met mij om te zien wat 

complementaire zorg voor jou en hen kan betekenen. 

• Heb ik weer diverse mensen getraind in de Train de Trainer Koele Buikwassing™ waardoor 

deze techniek, de meest effectieve niet-farmacologische interventie voor obstipatie, nog 

beter beschikbaar komt voor patiënten. De gecertificeerden mogen deze techniek nu binnen 

hun team instrueren. Zij worden elk jaar bijgeschoold zodat de techniek ook op de juiste 

wijze uitgevoerd wordt en het effect gegarandeerd blijft. 

• Had ik een gezellig interview over complementaire zorg voor het Tijdschrift voor 

Verzorgenden dat binnenkort verschijnt en waarvoor een fotograaf helemaal naar het 

Wernhoutse afreisde voor een mooie foto. 

• Toog ik samen met mijn Kees naar het verre Schoorl naar onze vaste drukkerij SpringerUit 

om aan de laatste details en de kaft van mijn nieuwe Engelstalige boek te werken. 

• Werden zowel Kicozo als AromaZorg Zuster met verve, passie en kunde op diverse 

congressen vertegenwoordigd door onze teamleden Brigitte, Annemarie en Marion. Zo 

waren we op de Complementaire Vakbeurs in Gorinchem en het Pijncongres van Nursing – 

om er maar enkelen te noemen. Hier mocht ik op beide evenementen spreken over de 

enorme meerwaarde doe Aromazorg kan hebben voor pijn. Verderop in deze nieuwsbrief zie 

je waar je ons nog meer kunt vinden de komende maanden. 

• Had ik een productieve nascholing met en voor de door Kicozo getrainde opleiders van de 

Stichting Groenhuysen, om hen bij te praten over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van complementaire zorg in de Ouderen- en Dementiezorg en plannen te maken voor de 

scholingen die specialistische kennis vergen, zoals NAH en Parkinsonpatiënten. 

• En gaf ik onlangs een workshop voor vrijwilligers en professionals van Hospice Coda te 

Wuustwezel (B) in een programma ter eren van de Belgische Week van de Vrijwilliger 

(zouden we in Nederland ook moeten hebben!), een zeer positief ontvangen workshop voor 

een prachtige groep van 60 personen. 

  

 In de komende weken kun je nog deelnemen aan: 

 Train de Trainer Koele Buikwassing™ in de ochtend van 28 maart a.s. 



Lemniscaat Massage – de ultra-zachte techniek voor kwetsbare patienten, in de middag van 28 

maart a.s. 

Beiden op de Kicozo campus in Wernhout. 

Je vindt de beschrijvingen het makkelijkst via de Scholingsagenda op KICOZO.INFO – dan kun je 

makkelijk doorklikken. 

 1 april a.s. gezellige scholing Winningsmethoden van aromatische oliën: Destillatie & Co 

 Er bestaan diverse methodes om etherische oliën te verkrijgen uit plantenmateriaal. De kwaliteit 

van de verkregen olie hangt sterk af van de gebruikte methode. Om essentiële oliën te winnen die 

therapeutisch bruikbaar zijn, zijn er slechts enkele goede methodes: stoomdestillatie (en ook 

waterdestillatie), persing en CO2 extractie. 

Henk Ploeger en Catharina de Bruin verzorgen samen met Madeleine Kerkhof een dag over 

winningsmethoden van aromatische oliën. Madeleine start de dag over de winning en het gebruik 

van CO2 extracten. Henk en Catharina lichten in de middag toe welke mogelijkheden tot destillatie 

er zijn, ook voor thuis, en waar je op moet letten. Samen bespreken we diverse parameters voor 

goede destillatie en geven een demonstratie. Je hoeft niet speciale voorkennis te hebben over 

aromazorg om deze dag mee te kunnen beleven. Via de Scholingsagenda op KICOZO.INFO klik je 

eenvoudig door naar de uitgebreidere informatie. 

  

 

  

Programma Symposium Emotionele en Spirituele Zorg in de Laatste Fase, 12 mei a.s. 

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.B). 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. 

  

 



 Nu is het programma – met inmiddels enkele aanpassingen sinds de laatste nieuwsflits van februari 

– helemaal rond. Het ziet het er als volgt uit: 

 Ontvangst tussen 8.00 en 9.00 uur 

 Start plenaire ochtendprogramma 9.00 tot 10.45 uur met: 

•  Madeleine Kerkhof – Bestuursvoorzitter Kicozo verzorgt de Opening 

• Marcellino Bogers – Verpleegkundige en eigenaar Congressen MetZorg, auteur van Humor 

als Verpleegkundige Interventie, begint de dag met een lach en gaat op zijn eigen(wijze) in 

op de enorme meerwaarde van humor in de palliatieve zorg. 

• Frans Baar - Onze eregast als Nestor van de Palliatieve Zorg over zijn decennia lange 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. 

• Martine Busch – Directeur Van Praaginstituut en spil in het Complementaire en Integrative 

Nursing vak gaat kort in op de stand van zaken in het algemeen en de IKNL handreiking in 

het bijzonder. 

• Tussendoor zingt Linsey Gadella de sterren van de hemel met haar prachtige stem. 

  

 

 Na de koffie/thee/lekkers pauze start de 1e Workshopronde (11.15 – 12.15 uur): 

•  Marion Giesberts geeft de workshop Pijn in de Laatste Fase. Zij is Coördinator 

vervolgopleidingen Pijn & Complementaire zorg/ Academie Gezondheid en Vitaliteit aan de HAN 

VDO. Zij legt het verband naar de grote belasting die pijn op het stervensproces kan hebben en 

hoe pijn angst en stress kan verergeren maar ook omgekeerd en geeft je handvatten voor 

interventies die daarbij passen. 

• Thomas Groen geeft de workshop Nabijheid. Hij helpt, als Verpleegkundige en Coach, 

zorgprofessionals met zelfzorg, zelfliefde, grenzen aangeven, minder stress en een betere balans 

tussen werk en privé. Soms kunnen impactvolle gebeurtenissen, zoals tijdens een sterfproces, je 

te veel worden. Op deze Dag van de Verpleging willen we aandacht hebben voor jou. Hoe blijf je 

jezelf in nabijheid, hoe ga je om met je eigen grenzen en zorg je voor jezelf? Thomas geeft je 

hiervoor fijne praktische handvatten. 

• Klara van Zuijdam geeft de workshop Aanraking in de Laatste Fase van Dementie. De ervaren 

Massage Docent en eigenaar van Touch for Care, 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? Aanraking en massage bij dementie vergen een ander benadering dan bij 

patiënten die cognitief wel (relatief) sterk zijn. 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. 

• Zelf geef ik, Madeleine Kerkhof, Expert Complementaire en Integratieve Zorg, 

bestuursvoorzitter van Kicozo, senior docent en auteur (ook van de IKNL Handreiking 



Complementaire Zorg) de workshop Geuren van Troost. Ik neem je mee op een geurige reis 

langs de meest diep gevoelde essentiële oliën en CO2 extracten voor troost en comfort op harts- 

en zielsniveau in de laatste fase, zoals oranjebloesem en natuurlijk roos. 

  

 

 Van 12.15 tot 13.30 uur kun je genieten van een veelzijdige vegetarische lunch, kun je infotafels 

bezoeken van collega’s, rondkijken op de prachtige locatie en genieten van elkaars gezelschap. 

 Het plenaire middagprogramma, van 13.30-15.00 uur omvat bijdragen van: 

•  Deby Atterby, een zeer gewaardeerde collega van Madeleine uit Australië, die speciaal voor 

dit symposium en daags erna een Masterclass naar Nederland is gekomen. Zij vertelt – waar 

nodig vertaald door Madeleine – over palliatieve zorg in Australië. Haar enthousiasme en 

aansprekende manier van vertellen en persoonlijkheid maken deze lezing, waarin lokale 

planten en essentiële oliën centraal staan, tot een feestje. 

• Linsey Gadella werkt al jaren in de palliatieve zorg en is teamleider bij Tante Louise. Ik leerde 

haar kennen in de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg waar ze uitblonk met haar geweldige 

scriptie en ontwikkeling. Ze is ook een geweldige zangeres en in die rol ontroerd ze ons met 

een vertolking van The Rose van Bette Midler, een bloem die als een rode draad door de 

dag loopt. 

• Ruben van Coevorden, Kaderarts Palliatieve Zorg in het Antoni van Leeuwenhoek in A’ dam 

en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is na een decennialange carrière als arts en 

medeoprichter van het Joods hospice te Amsterdam, inmiddels ‘geland’ op een bijzondere 

plek, daar waar zijn vader en broer arts waren: het Amsterdamse AvL. Hij is daar arts voor 

het Supportive Care Team. Ruben en Madeleine gaan al heel lang terug en hebben in 2022 

hun samenwerking opnieuw leven ingeblazen omdat complementaire zorg een geweldige 

aanvulling kan zijn voor patienten met kanker. Ruben vertelt op inspirerende wijze over zijn 

werk en passie voor palliatieve zorg. 

• Nati Oorts is hoofdverpleegkundige van Hospice Coda te Wuustwezel. Zij vertelt over de 

Belgische/Vlaamse kijk op spirituele ondersteuning in de laatste fase van het leven. Nadere 

info volgt nog. 

  

 

 Na de koffie/thee/lekkers pauze start de 2e Workshopronde (15.25 – 16.25 uur): 



•  Marion Beek geeft de workshop Energetisch Welzijn. Marion, AromaZorg Deskundige - 

Massage specialist- HealingTouch Practitioner en docent van Kicozo gaat in op de boeiende 

wereld van energetisch werken. In onze  Nederlandse zorg wordt energetisch werken met 

technieken zoals Healing Touch en Therapeutic Touch™ steeds meer geaccepteerd en studies 

tonen de meerwaarde aan. Healing gaat immers verder dan het oog reikt. Marion laat je zien en 

ervaren hoe energetisch werken bij kan dragen aan ontspanning en welzijn. 

• Monique Hopmans geeft de workshop Aanraking in de Laatste Fase van Kanker. Monique is 

Verpleegkundige en Docent Massage bij Massage bij Kanker Nederland. In de laatste fase van 

kanker krijgt massage een andere, nieuwe dimensie. Contact maken met de ander, of juist 

meebewegen met los laten van, wordt nu datgene dat het meest recht doet aan het los laten 

van het leven. Monique geeft je waardevolle handvatten om nabij te zijn in deze fase. 

• Toke Bezuijen geeft de workshop De Roos rond het Sterven. Toke Bezuijen is antroposofisch 

verpleegkundige en auteur van artikelen en boeken. De roos en rozenbottels staan centraal in 

Toke’s laatste boek Liefdevolle Natuurlijke Zorg rondom het Sterven, met ondermeer een pijn 

verlichtende inwrijving met lavendel en een geurend rozenoliekompres voor het duldende hart. 

Toke vertelt over haar werk en geeft je inspiratie voor een bijzondere visie op leven, lijden en 

sterven met als centraal thema de roos. 

• Brigitte Sprenkels geeft de workshop De Weldaad van een Klankbad. Brigitte is 

Verpleegkundige Complementaire Zorg, lid van Team Kicozo en werkt tevens met klankschalen. 

Met klanken kunnen we een diepe staat van ontspanning bereiken bij zowel patiënten als jezelf. 

Het werken met klankschalen, maar ook met de oceandrum, kan helpen om stress en 

vermoeidheid los te laten en weer in balans te komen. Deze workshop gaat dan ook vooral om 

jou, om jou in je kracht te laten zijn, want goede zorg begint bij zorgen voor jezelf. Maar ook is er 

aandacht voor hoe je klein kunt beginnen bij patiënten met het aanbieden van troostende en 

comfort biedende klank, bijvoorbeeld als begeleider van meditatie en ontspanningsoefeningen. 

  

 

 Daarna komen we weer allemaal bijeen voor het derde plenaire gedeelte (16.25-17.25uur): 

• Martine Busch, die met haar Van Praag Instituut diverse complementaire zorg interventies 

ontwikkelde, waaronder CD’s voor ontspanning, laat je zien en ervaren hoe waardevol 

eenvoudige ontspanningstechnieken zijn. 

• Daarna zal Team Kicozo een bijzonder en geurig ritueel verzorgen met als thema “In liefdevolle 

zorgzaamheid”. Laat je verrassen met een traan en een lach. 

• Vervolgens zullen Lilian Boudewijn-Slaats, Rouw en Verliescoach, en Olaf Heijnen, 

Kleinkunstenaar een prachtig op muziek gezet gedicht voordragen. Toen Lilian in 2006 haar 

dochter Daniëlle verloor hield ze zich lang staande maar liep uiteindelijk vast. Haar verdriet en 

liefde stopte zij via e-mails, berichten en gedichten in het schrijven van haar boek “Hier heb ik 

helemaal geen tijd voor”. Door de verliezen in haar leven – niet alleen de dood – vond zij haar 

eigen passie om mensen te begeleiden in rouw en verlies ervaringen. Laat je meeslepen en 

ontroeren… 



  

 

 Afsluiting 17.25 -18.30 uur 

Tot slot volgt de afsluiting van deze bijzondere dag met een evenzo bijzonder moment. Aan Frans 

Baar reikte ik, Madeleine Kerkhof, in 2013 tijdens het symposium van dat jaar een exemplaar van 

mijn allereerste boek uit: Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening, dat een veel gezocht 

collectorsitem is geworden. Vandaag is de presentatie van mijn 5e (Engelstalige) boek. Nu zal Frans 

het 1e exemplaar van haar gloednieuwe boek in ontvangst gaan nemen. De cirkel is rond. Na de 

afsluiting ben je van harte uitgenodigd voor de aangeklede borrel, die bestaat uit een drankje en 

diversiteit aan lekkere hapjes. 

 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. Meer info op KICOZO.INFO -> Symposium 2023. 

 

 

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 

handout, lekkere lunch en hoogwaardige aromatische materialen is 199 euro p/p. 

NB: als je in combinatie met het symposium op 12 mei a.s. ontvang je op de Masterclass 10% korting. 



  

 Nieuwe Kicozo scholingen (binnenkort op de website – voor nu nog even geduld a.u.b.): 

Nieuwe gratis online mini-workshops (najaar) Complementaire Zorg 

Madeleine zal na de zomer starten met een serie korte (1 uur) webinars via Zoom tussen 19.00-

20.00 uur. Deze zullen bijvoorbeeld als thema “Complementaire Zorg – Mythes & Waarheden” (11 

sept. a.s.), of “AromaZorg – meer dan een Geurtje” (25 sept a.s.),  of “Weldaad van Werken met 

Water” (6 nov a.s.) hebben. Zo kun je kennis maken met de meerwaarde van complementaire zorg 

op een eenvoudige manier, waarmee ik hoop je te inspireren en te laten zien hoe laagdrempelig het 

kan zijn – in minimale tijd – extra welbevinden aan patiënten en hun naasten te bieden. Op de 

Scholingsagenda kun je de binnenkort data voor het najaar en later in 2024 gaan vinden. 

 1-daagse Scholing Wellness & Meer in de Ouderenzorg, 12 oktober a.s. 

Op deze dag, vooral bedoeld voor Welzijnsmedewerkers en Activiteitenbegeleiders, bieden we je 

heerlijke en weldadige handvatten voor geurige wellness activiteiten voor de Ouderenzorg. Denk 

aan het bereiden van een fijne crème, het geven van een gezichtsmassage, en ook tips voor geurig 

welzijn met individuele cliënten en groepsactiviteiten. 

 1-daagse Verdiepingsscholing Complementaire Zorg en Parkinson, 8 november a.s. 

Deze verdiepingsdag is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals met basiskennis in 

complementaire zorg (met name enige kennis van aromazorg). Ik ga in op aromazorg mogelijkheden, 

speciaal gericht op symptomen verlichten en welzijn bevorderen van patiënten met de ziekte van 

Parkinson. Je krijgt uitleg over specifieke aspecten van de ziekte m.b.t. geurbeleving en hoe je pijn, 

stijfheid, onrust, slaapproblemen en hallucinaties kunt verminderen door sensorische interventies 

met geur en aanraking. Daarnaast leer je hoe je werkt met aquazorg als aanvulling hierop. 

 1-daagse Verdiepingsscholing Complementaire Zorg en Huntington, 5 december a.s. 

Deze verdiepingsdag is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals met basiskennis in 

complementaire zorg (met name enige kennis van aromazorg). Ik ga in op aromazorg mogelijkheden, 

speciaal gericht op symptomen verlichten en welzijn bevorderen van patiënten met de ziekte van 

Huntington. Je krijgt uitleg over specifieke aspecten van de ziekte m.b.t. geurbeleving en hoe je 

spasmen, onrust, angsten, misselijkheid en slaapproblemen kunt verminderen door interventies met 

geur en aanraking. Daarnaast leer je hoe je werkt met aquazorg als aanvulling hierop. 



  

 Van AromaZorg Zuster™ 

 Neurafin by Madeleine® voor zenuwstelsel en circulatie 

 Een gloednieuwe crème is het afgelopen jaar in ontwikkeling geweest in mijn lab. Mijn lang 

bestaande wens om werkelijk een verschil te kunnen maken voor patiënten met neuropatische 

pijnen leidde tot dit nieuwe product met krachtig gedoseerde oliën en extracten die maximale zorg 

geven aan extreem geprikkelde en gevoelige en pijnlijke zenuwen, zowel in de periferie (handen en 

voeten) als op andere gebieden, zoals na een gordelroosinfectie of bij aangezichtspijn. Het kan zowel 

als aanvulling op Koolzuurbaden gebruikt worden, waardoor het elkaars werking versterkt, maar ook 

als mono behandeling. De niet vette crème, in een handig pompje, bevat bewezen effectieve en 

krachtig gedoseerde aromatische oliën voor optimaal effect: tamanu en calendula worden 

ondermeer aangevuld met copaiba, ho-blad, helicryse, mirre, marjolein en een vleugje kruizemunt. 

Een factsheet met de wetenschappelijke onderbouwing van de ingrediënten kun je aanvragen via 

email. Tijdens congressen op 3 maart presenteerde ik Neurafin™ voor het eerst aan een breder 

publiek en ik hoop dat na een jaar lang testen, meer patiënten er baat bij mogen vinden. Kijk op 

AROMAZORGZUSTER.NL -> bewegen-movement voor informatie en prijzen. 

  

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... 

• 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 

privépersonen 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: 

•  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, 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 nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Tot Zorg!  

Namens Team Kicozo, Madeleine en Kees. Madeleine Kerkhof Verbinder in de Zorg; 

Bestuursvoorzitter en Senior Docent Kicozo; Auteur; 

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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