
  

Trainen en onderwijs geven vanuit Naasten 
Bevorder bij jouw eigen cursisten, studenten of collega's het gesprek over mantelzorg in de 
palliatieve fase, via een stripverhaal 
 
Van 2017 t/m 2021 werkten Radboudumc-onderzoekers aan een project over de verbeelding van het perspectief 
van naasten in de palliatieve zorg. Met twee striptekenaars maakten we de graphic novel oftewel het stripboek 
‘Naasten’. Nu organiseren en evalueren we trainingen met het onderwijsmateriaal. Meedoen? Van harte welkom! 

 

 
Voor wie? 
Opleiders, (vrijwilligers)trainers, MBO- en HBO-docenten in zorg 
of welzijn, teamcoaches, ambassadeurs of aandachtsvelders 
mantelzorg – die bij hun eigen cursisten, studenten of collega’s 
aandacht willen vragen voor het perspectief van naasten in de 
palliatieve fase. 
 
Wat? 
Samen met anderen leer je in een online bijeenkomst onze 
onderwijsmaterialen kennen en gebruiken. Je maakt concrete 
plannen om binnen jouw al bestaande onderwijs of werk 
aandacht en gesprek te bevorderen over mantelzorg in de 
palliatieve fase. En: met jouw ervaringen en evaluatie help je ons 
om het materiaal te verbeteren, voordat we het landelijk 
aanbieden.  

 
Wanneer? Aanmelden? 
Diverse online bijeenkomsten in januari en februari 2023. Data bekijken en aanmelden kan hier.  
 
Wat kost het? 
Deelname is gratis. De online trainingsbijeenkomst duurt 2 uur. Verdere tijdsinvestering: maximaal 1,5 
uur voorbereiding namelijk het stripboek en een kort filmpje bekijken, een vragenlijstje na afloop, en 
(in overleg) een kort contactmoment na enkele weken of maanden om te horen wat je wel of juist niet 
met het materiaal hebt kunnen doen in je onderwijs of organisatie. 
 
Wat levert het jou op?  

- Een originele en indrukwekkende kijk op de beleving van mantelzorgers in 
een palliatieve thuissituatie vanuit ons interviewonderzoek en via het 
daarop gebaseerde stripboek ‘Naasten’ (t.w.v. €19,99). In het boek volg je 
afwisselend Geert die zorgt voor zijn vrouw met uitgezaaide kanker en Eva 
die zorgt voor haar haar vader met COPD. 

- Toegang tot diverse onderwijsmaterialen, zoals gespreksplaten, 
expositiemateriaal, een educatief filmpje en diverse handige tips of 
verwijzingen naar andere projecten 

- Uitwisseling met anderen, inspiratie en concrete ideeën voor je eigen werk  
 
Vragen? Mogelijkheden bespreken voor een training (op locatie) voor je eigen team of organisatie?  
Contact met onderzoeker en trainer Maaike Haan: graphicnovelnaasten.iqh@radboudumc.nl  
 

 
 
Meer informatie over ons eerdere project en het onderzoek erachter vind je op www.graphicnovelnaasten.nl 

http://www.graphicnovelnaasten.nl/
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