
 

Inschrijfformulier bijscholing RouwZorg 2023  

 

Ondergetekende schrijft zich definitief in voor de volgende bijscholing programma’s: 

 

�  Rouw in beeld (Maandag 15 mei) 

In de workshop ‘Rouw in beeld’ wordt vanuit de contextuele benadering een beeldtaal aangereikt om met 

rouwenden een troost- en bemoedigingsgesprek te kunnen voeren. Zie bijlage voor het programma.  

 

�  Eenzaamheid en rouw; tussen verlies en herstel van verbinding (Maandag 22 mei) 

In de workshop wordt een methodiek aangereikt om rouwende te helpen om verbindingen te herstellen. Zie 

bijlage voor het programma.  

 
Aankruisen wat van toepassing is. 

 
Kosten 

€ 225,-- voor 1 dag (BTW vrijgesteld) 

€ 395,-- voor 2 dagen (BTW vrijgesteld) 

 

Inschrijving  

Inschrijven is mogelijk tot 10 dagen voor start bij- en nascholingsdag  

 

Naam:  m/v 

Adres:   

Postcode en woonplaats:   

Geboortedatum:   

E-mail:   

Telefoon privé:   

Telefoon werk:  

Beroep/ werkzaam als:   

Bij instelling/organisatie:   

 

De opleiding gaat door vanaf 8 deelnemers. Maximumaantal deelnemers: 15 

Bevestiging deelname: bij minder dan 8 deelnemers wordt de bij- en nascholingsdag geannuleerd. Een 

week van tevoren ontvangt u bericht over uw definitieve inschrijving. 

 

Certificaat 

Na deelname ontvangt u een certificaat van het LSV. 

 

Annulering 

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel op de 

enveloppe of de datum van versturen van de mail. Bij annulering gelden de volgende regels: 

1. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het totale bedrag van de 

opleiding in rekening gebracht. 

2. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 100% van het totale bedrag van de 

opleiding in rekening gebracht. 

 

 



 

 

 

 

De factuur voor de opleidingskosten kan worden verstuurd naar: 

Naam (organisatie):   

(Afdeling):   

Adres:   

Postcode en woonplaats:    

 

Door ondertekening verklaar ik bekend te zijn met de inhoud van het programma en akkoord te gaan met de 

leveringsvoorwaarden. 

 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening deelnemer:  Handtekening rekeninghouder: 

 

 

 

Dit formulier kunt u volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend (via de mail) opsturen naar: 

LSV, Landelijk Steunpunt Verlies  

Barchman Wuytierslaan 89 

3819 AB  AMERSFOORT 

Het verdient aanbeveling een kopie van het inschrijfformulier te behouden. 

 

 


