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Camino, een wandelreis voor zorgprofessionals 15-21 mei 2021 
 

Tijdens een zevendaagse wandelreis waarin gemiddeld 22 kilometer per dag wordt gelopen, 

maken de deelnemers in een kleine groep kennis met een andere kant van zichzelf en  met 

elkaar.  De week wordt inhoudelijk begeleid door Antoinet Oostindiër, psychiater en 

initiatiefnemer van Aerrea en Inez Hafkamp, die de praktische zaken uit handen neemt.  

 

Het betreft een intensieve kleinschalige nascholingsweek die gericht is op het persoonlijk 

functioneren. Het ‘zijn in de natuur’ is hierbij een belangrijk element. Leerdoelen zijn gericht 

op communicatie, samenwerking en de eigen professionaliteit.  

 

Door de vermoeidheid die optreedt na een dag wandelen en het buiten de eigen 

comfortzone treden wordt het moeilijker om eigen coping in stand te houden. Hierdoor heb 

je gemakkelijker toegang tot onderliggende patronen. Dit verschaft inzicht en kan leiden tot 

stressreductie.  

 

In de ochtend wordt individueel en in stilte gelopen. In de ochtend wordt steeds gezamenlijk 

een check-in gedaan met de groep, waarbij het thema van de dag en van een ieder 

persoonlijk aan bod komt. In de middag is er een groepsopdracht rondom het thema. Aan 

het einde van de middag is er intervisie. De eigen leerdoelen worden gedeeld met de groep 

en er is ruimte voor opvolging, verdieping en feedback. Persoonlijke leerdoelen voor de 

vervolgdagen worden hieraan gekoppeld.  
 

Indeling 
  

De dagindeling is iedere dag hetzelfde. Elke dag heeft een thema. 

  

A. 08.00-09.00 uur 

Groepsstart, check-in, persoonlijke doelen, toelichting thema. Interactieve voordracht 

rondom het thema door Antoinet Oostindiër.  

 
B. 13.00-14.00 

Werkgroep, verdieping thema waarbij gebruik gemaakt wordt van de begrippen uit de 
schematherapie en compassieleer als theoretisch kader. 

 

C. 17.00-18.00 uur 

Intervisie: eigen leerdoelen delen met de groep, opvolgen, verdiepen, feedback. 

Terugkoppeling naar het thema. Schriftelijke verslaglegging door deelnemers.  
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Dag 1 Thema: Aankomen 

 

A. Interactieve voordracht. 

Kennismaken, aankomen bij jezelf vanuit de hectiek, afkicken en loslaten van de manier 

waarop je met je dagelijkse werk omgaat 
Onderwerpen: 

• Het belang van vertragen. 

• Waarnemen: als gereedschap om zelfonderzoek uit te voeren in eigen lijf en in de 

omgeving  

• Handvatten hoe dit uit te voeren tijdens het lopen. Hoe ga je om met jezelf?  Je 

eigen schema’s en mechanismen komen hierbij aan de orde. 
 

B. Werkgroep 

• als groep: waarnemingsoefening gebruikmaken van de 5 zintuigen  

• relaxatieoefeningen  

• in tweetallen: oefeningen waarbij observeren het thema is  

• ervaring opdoen met effect van vertragen en versnellen  

 

Wij koppelen dit aan het wandelen en de nascholing. 

  

B. Intervisie 
Na aankomst en inchecken bij de pleisterplaats volgt een voorstelrondje aan de hand van 

een symbool dat eenieder ter plekke zoekt. 
Wat zijn je leerdoelen voor deze reis? Waar wil je je mee bezighouden tijdens het lopen? 

Samen zoeken we naar een focus. Waar zie je naar uit? En waar zie je tegenop? 
Schriftelijke verslaglegging steeds door deelnemers zelf (dagboekvorm). 

   

Dag 2 Thema: Frisse Blik 

 

A. Interactieve voordracht.  
Voordracht over patronen en schema’s en overlevingsstrategieën. Iedere deelnemer heeft 
van tevoren middels uitgebreide vragenlijsten zijn of haar eigen schema’s gescoord. (Young 
schema questionnaire vragenlijst). We staan stil bij ieders automatische gedachten, oude 
patronen en overlevingsstrategieën. 
  

B. Werkgroep 

• tweetallen: aan de hand van 3 voornaamste werkzame schema’s op dit moment 

praktische opdracht aan jezelf geven die deze schema’s kan uitdagen.  

• We bespreken gezamenlijk hoe dit toepasbaar is tijdens het wandelen. Eventueel 

stellen deelnemers hun opdracht aan zichzelf bij.  
 

C. Intervisie 
Terugkoppeling naar de opdracht van deze middag en delen van het ontdekte. Koppeling 

met dagelijks leven. Wederom schriftelijke verslaglegging.  



Programma Camino 15-21 mei 2021 
 

 

Dag 3 Thema: aandacht 
 

A. Voordracht 

Uitleg over aandacht en de werking van het brein. Ervaringsgerichte aandachtsopdracht die 
tijden de wandeling door de deelnemers uitgevoerd zal worden. 

 
B. Werkgroep 

Er wordt in kleine groepjes ingegaan op wat eenieder tijdens het lopen heeft ervaren. 

Nadruk ligt op persoonlijke focus. Waar ben je met je aandacht? 

Oefening met de hele groep in ontdekken eigen voorkeursfocus.  
Koppeling wederom aan dagelijks leven. 

  

C. Intervisie 

Meestal heeft je aandachts-focus te maken met je intrapsychische en sociaal gerichte 
context. Het feit dat men met collega’s is, versterkt de openheid en herkenning van de 

problemen zoals die zich voordoen op het werk of in de intrapsychische coping met het 

werk. 

 
  

Dag 4 Thema: Streven 

  

A. Interactieve voordracht 

Aan de hand van de eigen schema’s wordt uitleg gegeven over de bij artsen. 
veelvoorkomende problematiek ten gevolge hiervan, zoals meedogenloze normen, 

emotionele verwaarlozing en zelfopoffering. Te hoge eisen stellen en perfectionisme zijn 

enkele van de gezondheidsrisico’s van deze beroepsgroep. 

 
B. Werkgroep 

• In tweetallen oefeningen gericht op observatie van eigen normen en streven. De 

ingang zijn spelvormen (schematherapie: bevorderen van het speelse kind) waarbij 

competitie een rol speelt. 

• Lichamelijke oefeningen gericht op de vraag: hoe zit ik vandaag in mijn lijf en hoe 

verhoud ik me in de staat van zijn tot anderen? 

• Gelegenheid om al lopende in te gaan op het eigen doel/eigen focus 

 

 

 

C. Intervisie 
Tussenevaluatie: iedereen doet verslag van de eerste dagen aan de hand van de eigen 

aantekeningen. We maken gebruik van de ‘roddelmethode’. 

 

Dag 5 Thema: Ik en de Ander 

 

A. Interactieve voordracht 
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Er wordt ingegaan op de manier waarop eenieder met zijn of haar verschillende copingstijlen 

zich staande houdt binnen het werk. Dit verschaft kennis en inzicht over de verschillende 

mogelijkheden en biedt ook een theoretisch raamwerk om naar het functioneren van de 

samenwerking op het werk te kijken.  

 

B. Werkgroep 

In tweetallen: oefeningen gericht op observatie van jezelf en de ander. Hoe beweeg ik? Wat 

is mijn tempo en waarom is dat zo en hoe voelt dat eigenlijk? Hoe ziet iemand anders mij 

wat dat betreft? Het doel van deze oefeningen is bewustwording van wat wel en niet je 

aandacht trekt en wat dit over je functioneren zegt.  Hoe stel je je op in de groep die je nog 

niet kende?  Ook komt aan het licht wat de omstandigheden (lichamelijke inspanning, 

intensief samenzijn, wellicht minder goed slapen, weinig privacy) teweegbrengen. De eigen 

weg, onzekerheden over eigen kunnen en de eigen coping komen verscherpt in beeld. 

 

C. Intervisie 

Gezamenlijk terugkomen op ieders thema en feedback ontvangen van de groep op de 

voorgang door middel van observaties gericht op de eigen blinde vlekken. (Het Johari raam). 

Dit gaat direct in op het eigen functioneren. Focus is de vraag van de deelnemer zelf. De 

methode is vergelijkbaar met de Balint intervisie. 

 

Dag 6 Thema: Compassie 

 

A. Interactieve voordracht 

Uitleg over de uitgangspunten van compassie en hoe die voor gezonde zelfzorg en goede 

zorg voor patiënten kunnen worden ingezet.  

 

B. Werkgroep 

We bieden een drietal compassie oefeningen aan zoals die ook vanuit verschillende 

compassietrainingen bekend zijn. 

 

C. Intervisie 

We staan uitgebreid stil bij het geleerde en de feedback van de groep hierop. Presentatie 

van het symbool dat in de ochtend tijdens het lopen is opgeraapt. De begeleiding komt terug 

op het bij aanvang geformuleerde doel. Hierna wordt een concreet credo of motto 

geformuleerd dat samen met een symbool van de pelgrimstocht bij terugkomst kan dienen 

als reminder en versterker van het geleerde.  

 

Dag 7 Thema: Integratie 

 

A. Interactieve voordracht 

Aandachtsoefeningen om eerst stil te staan bij de eigen binnenwereld en de eigen 

behoeftes. Wat is bruikbaar van het hier geleerde in mijn dagelijks werk. Hoe maak ik dat 

licht en concreet en dus haalbaar? 
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B. Werkgroep 

Plenair bespreken van de eigen aandachtspunten. Eenieder bevraagt elkaar kritisch op 

haalbaarheid.  

 

C. Intervisie 

Afsluiting aan de hand van geleide fantasieoefeningen uit de compassieleer en 

schematherapie. Kiezen van een buddy om na 6 weken en 3 maanden de aandachtspunten 

en de implementatie daarvan samen te evalueren tijdens een online meeting.  Wat is er 

daadwerkelijk gebeurd en geleerd?  

 

 

 

 

   

  
 


