
Nieuwsflits van Kicozo & AromaZorg Zuster 30 dec 2021: 

• Lieve mensen… op de drempel van het nieuwe jaar 

• Terug in je Kracht 

• Informatie & Vragenuurtje van start – elke 1e dinsdag van de maand 

• Nieuw teamlid Ellen Vervuren 

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

• Van de collega’s 

• Nieuw bij AromaZorg Zuster: 

-> Prikkel Je Zintuigen – “Scents 4 Senses™” van AromaZorg Zuster 

-> Reuktraining set AromaZorg Zuster 

• Bekijk de kortste route naar het scholingsprogramma via de kalender ☺ op: 

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

Lieve mensen… 

Op de drempel van het nieuwe jaar wil ik je, mede namens Kees en ons fijne team, van harte een 
waardevol 2022 wensen. Ik wens je gezondheid, wijsheid, humor, compassie, (zelf)zorgzaamheid, 
liefde, succes, geluk en (hernieuwde) kracht voor alles waar je mee bezig bent. 
  

Terug in je kracht 

Om jou te helpen in je kracht te komen en te blijven bied ik je ook dit jaar weer het altijd 

drukbezochte webinar Terug in je Kracht met AromaZorg & Co, dat op 13 januari voor de 3e keer 

plaats zal vinden tussen 19.00u en 20.30u. Het Webinar Terug in je Kracht met Zelfmassage vindt 

weer plaats op 17 februari a.s. tussen 19.00u en 20.30u. Beiden geheel gratis vanuit mijn zorghart 

voor jou. Meld je aan via het Kicozo emailadres. 

 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. 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. 

  

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


 

Nieuw teamlid 

Per 1 januari a.s. verwelkomen wij Ellen Vervuren als nieuw lid van het Kicozo Team. Daar ben ik erg 

blij mee, want een van onze wensen was dat we ons scholingsaanbod zouden kunnen uitbreiden 

met cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Ellen is, behalve Deskundige AromaZorg in de 

Zorg en bijna afgestudeerd Aromatherapeut, ook een expert in complementaire zorg in het 

algemeen, in de Palliatieve Zorg, Ouderen- en Dementiezorg en is deskundige op het gebied van 

Parkinson. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden en trainen van vrijwilligers en mantelzorgers. 

In het komende jaar gaan zij en ik samen nieuw scholingsmateriaal ontwikkelen die recht doet aan 

hen en aan complementaire zorg als onderdeel van optimaal welbevinden in de zorg voor kwetsbare 

patiënten. Welkom Ellen! 

  

 

  

Van de collega’s: 

 Verpleegkundige of Zorgconsulent Complementaire zorg worden? 

Naar aanleiding van diverse verzoeken uit het werkveld breiden we onze bestaande opleiding 

Verpleegkundige Complementaire Zorg uit met een traject wat speciaal geschikt is voor alle 

zorgprofessionals: Zorgconsulent Complementaire Zorg. Dus hebben jij of je collega’s (bijvoorbeeld 

activiteitenbegeleiders, ergotherapeuten, fysiotherapeuten) interesse om ambassadeur in 

complementaire zorg te worden voor de afdeling, de instelling of de wijk? Start dan op 16 maart 

2022 met de post-HBO opleiding Verpleegkundige Complementaire zorg of Zorgconsulent 

Complementaire zorg. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met  

marion.giesberts@han.nl  

  

mailto:marion.giesberts@han.nl


Gratis Webinar Complementaire zorg bij pijn, angst en stress 

Wij organiseren op donderdag 20 januari een gratis webinar van 19:30 – 21:00 uur. In de bijlage vind 

je meer informatie. Na het volgen van dit webinar kunnen aanwezigen al meteen met de adviezen 

aan de slag in de praktijk én weten ze waarvoor ze een gespecialiseerd verpleegkundige of 

zorgconsulent complementaire zorg kunnen inschakelen! Aanmelden kan via: 

marion.giesberts@han.nl 

  

Therapeutic Touch Cursussen 

De eerstvolgende cursus van de Basiscursus TT voor professionele zorgverleners door het Van Praag 

Instituut start in maart in het Springhuys in het centrum van Utrecht (P2201). Data zijn: 

 

 

Je kunt je aanmelden via de website Therapeutictouch.nl 

 Nieuw bij AromaZorg Zuster: 

 Scents 4 Senses™, Geuren van Toen & Nu 

 Op veler verzoek bied ik weer een gezellige ScentiKit aan met 100% natuurzuivere aromatische oliën 

& extracten die associaties oproepen naar geuren, bloemen, planten, landen, culturen en 

belevenissen van toen en nu. Voor geuractiviteiten, quizes en algemeen welzijn. Om te verdampen 

in een diffuser, op een geursteentje of Blan(c)o AromaPatch™. Set van 12x 2.5ml en nabestelbaar in 

5ml. Met: 

• Beschuit met muisjes & Anijsblokjes BIO 

• Earl Grey & 4711 BIO 

• Medicinaal & Pitjit BIO 

• Sereh & Citroen BIO 

• Appeltaart & Stoofpeertjes BIO 

• Stoofpotje & Speculoos BIO 

• Wierook & Heilige plaatsen BIO 

• Zomerzon & Vakantie BIO 

• Lavendelvelden & Lavendelzeep BIO 

• Boswandeling & Dennenboom 

• Vanille-ijs & Toetjes BIO 

• Pepermuntje & Helder beekje 

 Alles bevindt zich in een mooi en handig opbergkistje voor 99 euro (excl verzendkosten). 

Op AROMAZORGZUSTER.NL onder Startsets, Kits & Boxes vind je meer informatie over deze fijne set. 

  

mailto:marion.giesberts@han.nl


 

  

Geurtraining Set 

Set van 4 Inhalers by Madeleine® 

 (Her)train jouw reukvermogen met 4 geuren. 

We horen het veel en KNO-artsen van krijgen regelmatig mensen op hun spreekuur met klachten 

van reukverlies en smaakverlies of -veranderingen na Covid19. Als je reuk vermindert, verandert of 

verdwijnt, dan is dat heel vervelend. Het heeft een grote invloed op je dagelijks leven. Je ruikt je 

eten niet (goed) meer, maar ook ongezonde of gevaarlijke stoffen merk je dan niet op. Behalve 

Covid19 zijn er nog andere denkbare oorzaken. De duur van het reukverlies hangt af van de oorzaak. 

Een reuktraining kan helpen. ‘Uit onderzoek blijkt dat de reuk na een training bij 30-63% van de 

patiënten weer terugkeert’, aldus KNO-arts Hans Kruit van Maasziekenhuis Pantein in juli 2021. Met 

4 verschillende geuren worden de hersenen getraind om het reukpad weer te herstellen. Met 100% 

natuurzuivere aromatische oliën & extracten: roos-geranium, limoen-citroen, eucalyptus en 

kruidnagel. Voor wekenlange intensieve reuktraining vanaf 6-12jr. 

Setje van 4 hygiënische persoonlijke inhalers voor 12,95 (exclusief verzendkosten). 

  

 

  

Kicozo agenda in een notendop: 

Hoe de agenda eruitziet vind je op: https://www.kicozo.info/scholingen/professionals/agenda-

scholingen-zo/ Volg de link naar de agenda. Van hieruit kun je doorklikken naar de cursusinformatie. 

In het nieuwe jaar (kijk op de website voor de volledige agenda) ondermeer: 

  

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


• Pijn 3-daagse (2 dagen online of desgewenst campus, 1 praktijkdag campus) op 12 januari, 

16 februari, 9 maart 2022 op Kicozo's campus, Wernhout (N.Br) 

• Start Jaaropleiding (Verpleegkundig Consulent) AromaZorg in de Oncologie op 13 januari 

2022 op Kicozo's campus, Wernhout (N.Br) 

• AromaZorg in de Zorg, Basiscursus 3-daagse op 25 jan (online), 8 feb en 8 mrt (praktijk) 2022 

• Welzijn met Geuren in de Dementiezorg, 26 januari 2022, online Kicozo Webinar (9.00-

13.00u) 

• Basisdag Complementaire Zorg in de Zorg 1-daage op 26 januari a.s. op Kicozo's campus, 

Wernhout (N.Br) 

• Pijn bij Dementie, 2 februari 2022, online Kicozo Webinar (9.00-13.00u) 

• HEARTS, met Jonathan Benavides op 3 en 4 februari 2022 op Kicozo's campus te Wernhout 

(N.Br). 

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

28 maart, 11 april en 10 mei; 

OF: in Enschede op 29 maart, 12 april en 10 mei; 

• Complementaire Zorg in de Ouderenzorg en Psychogeriatrie 3-daagse 10 februari, 24 

februari en 17 maart 2022 op Kicozo's campus, Wernhout (N.Br) 

OF in Veenendaal op 29 maart, 12 april en 10 mei 2022. 

• AromaZorg voor Angst, Somberheid, Onrust & Slapen, 15 februari, online Kicozo Webinar 

(9.00-15.30u met ruime pauzes). 

• Complementaire Zorg in de Stervensfase 1-daage op 22 maart a.s. op Kicozo's campus, 

Wernhout (N.Br) 

• Re-Connecting met Autisme, met Jonathan Benavides op 30 en 31 maart 2022 op Kicozo's 

campus te Wernhout (N.Br). 

• Basisdag Complementaire Zorg in de Zorg, 1-daagse op 10 mei a.s. in Enschede 

• Symposium Pijn in de Palliatieve Fase te Nijmegen op 13 mei a.s. 

• AquaZorg Scholingsdag op 19 mei a.s. in Veenendaal. 

• Complementaire Zorg & De Laatste Fase van Dementie op 24 mei en 14 juni a.s. op Kicozo's 

campus te Wernhout (N.Br). 

Tot zover deze nieuwsbrief.  Tot Zorg! 

      

   

Namens Team Kicozo, Madeleine en Kees. Madeleine Kerkhof 



Verbinder in de Zorg Directeur KicozoLid V&VN, Adviseur AromaZorg en AquaZorg V&VN 

Complementaire Zorg; Lid Palliactief, NAHA (approved educator), AIA (education committee 

member), EONS, AHNA, IFPA. 

 Kicozo 

Kennisinstituut Integratieve & Complementaire Zorg Mail: info@kicozo.nl 
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