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6e Landelijk symposium palliatieve zorg 

voor verzorgenden

Palliatieve zorg  
voor iedereen!
Van Kwaliteitskader naar unieke patiënt

Congrescentrum
De Werelt, Lunteren

PROGR AMMA



Van Kwaliteitskader naar de unieke mens

Programma 
09:30 – 10:00 Ontvangst/registratie
10:00 – 10:05 Opening 
10:05 – 10:30 Van kwaliteitskader naar unieke patiënt. Hoe doe je dat?
  Prof. dr. Saskia Teunissen, UMC Utrecht/hospice Demeter
10:30 – 11:00 Pauze

ronde 1: 11.00 – 12.30 uur
1.1  Regie, wie heeft het? De patiënt, familie, verzorgende? – Jeroen Joosten, Fibula
1.2   Communiceren over ongeneeslijke ziekte en dood met mensen met een migra-

tie achtergrond, wat moet je doen en laten? – Mehmet Uygun, Stichting Gezondheid 
Allochtonen Nederland

1.3  film “Mag ik een poosje bij je zitten”. De patiënt in de hoofdrol en de verzorgende 
die de open eindjes aan elkaar knoopt: angst, vermoeidheid en slaapproblemen – 
Gerla Koele, verzorgende-IG, academisch hospice Demeter, De Bilt

1.4  Angst, wat zien naasten als hun man, vrouw, vader, moeder, kind of vriend(in) bang 
is? Wat kun je daar als verzorgende van leren en aan hebben? – Jette Duijn, verpleeg-
kundige en onderzoeker

ronde 2: 13.30 – 15.00 uur
2.1  Regie, wie heeft het? De patiënt, familie, verzorgende? –  Jeroen Joosten, Fibula
2.2  Communiceren over ongeneeslijke ziekte en dood met mensen met een migra-

tie achtergrond, wat moet je doen en laten? – Mehmet Uygun, Stichting Gezondheid 
Allochtonen Nederland

2.3  Eten, drinken, droge mond, dorst….gewoon leven, maar wat als het niet meer 
smaakt, wil en last geeft? – Ellen de Nijs, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, Leids 
Universitair Medisch Centrum

2.4  Spirituele zorg, de nieuwe richtlijn in de praktijk van alledag – Joris de Lange, geeste-
lijk verzorger, verpleeghuis Zuyderland

15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:00 En wat ga je morgen nu anders doen?  

De workshopleiders bespreken de opbrengsten van hun sessie
16:00 – 16:30 Afsluiting: Dood op Maat met Aad & Agaath

Kosten deelname bedragen € 95,–
Aanmelden kan via de link:  aanmelden   
Informatie
w http://evenementen.palliactief.nl
e info@palliactief.nl
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