Programma symposium
“Palliatieve zorg: Waar gaat het over?”

Aanmelden via: http://palliatievezorg.mumc.nl
vanaf 8 januari 2018
Informatie via: symposium.epzm@mumc.nl

13 april 2018

locatie: hotel van der Valk Maastricht

Inleiding

Programma

In het MUMC+ is in januari 2013 het Expertisecentrum palliatieve zorg van start
gegaan. Dit centrum heeft als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te vergroten
door patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek te integreren.
Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een centrale rol in de palliatieve zorg.
Zij hebben vaak langdurig, intensief en laagdrempelig contact met mensen en richten
zich niet alleen op lichamelijke maar ook op psychosociale-, zingevings- en ethische
aspecten van het ziek-zijn en het naderend overlijden. Verpleegkundigen moeten
zich dus “breed oriënteren” in dit veld. Reden voor het Expertisecentrum om een
symposium te organiseren waarbij u zowel kennis kunt opdoen over de laatste stand
van zaken m.b.t. symptoombestrijding en organisatie van zorg maar ook uw mening
kunt vormen met betrekking tot beslissingen rond het levenseinde
U wordt daarbij uitgenodigd om actief mee te denken en te discussiëren.
Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden
Kosten: € 60,- inclusief luxe lunch, koﬃe / thee
U ontvangt via de mail de gegevens hoe en waar u de betaling kunt voldoen.
Zodra wij de betaling hebben ontvangen, ontvangt u een tweede mail met de deﬁnitieve
bevestiging van inschrijving.

Thema: Palliatieve zorg: Waar gaat het over?
09.00-09.15
09.15-09.45
09.45-10.15

10.15-10.45
10.45-12.00

12.00-13.30
13.30-14.15

Aanmelden: voor 16 maart 2018 via https://palliatievezorg.mumc.nl
(Let op! Geen WWW voor/in het webadres gebruiken!)
Accreditatie is aangevraagd
Datum van inschrijving is de datum waarop het inschrijfgeld is ontvangen!
NB: bij afmelding volgt géén restitutie van het inschrijfgeld!
Wel mag iemand anders in uw plaats deelnemen.

14.30-15.15

Sponsoren

15.15-15.30
15.30-16.30

((

AUDIOEYE

16.30-16.45
16.45

Opening
Dr. Hans Fiolet, directeur patiëntenzorg MUMC+
“Therapeutische hardnekkigheid? Of toch niet?”
Dr. Ann Hoeben, medisch oncoloog in MUMC+
“Tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij mensen met hartfalen”
Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker, Ciro en
Expertisecentrum Palliatieve Zorg, MUMC+
Pauze
“Schokbrekers in de communicatie met de patiënt en naasten”
Drs. Christien de Jong, GZ psycholoog en psychotherapeut en Koos van der
Knaap, acteur.
Lunchpauze
Sessie 1
1. Oncologische wonden / ulcera in palliatieve setting
Henny Geelen & Fanny Pelzer, wondverpleegkundigen MUMC+
2. S.T.E.M. (Sterven op je Eigen Manier)
Drs. Bert Buizert, coach
3. Existentiële scholing
Drs. Esther Diederen, geestelijk verzorger MUMC+
4. Shared descision making; de rol van verpleegkundigen en verzorgenden
Dr. Annemieke Wagemans, arts VGZ en onderzoeker EPZM
5. Hoop en vrees
Drs. Christien de Jong, GZ psycholoog en psychotherapeut en Koos van der Knaap,
acteur
De workshop “Hoop en vrees” duurt twee sessies. Kies je deze workshop, dan kun je
geen 2e workshop kiezen!
Sessie 2
Herhaling van sessie 1 m.u.v. workshop “Hoop en vrees”.
Pauze
Plenair
Hoe herken je zingevingsvragen en hoe ga je er mee om?
Prof. Dr. Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen
en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg
Afsluiting
Borrel

Routebeschrijving
Adres
Hotel van der Valk Maastricht
Wijk 27
Nijverheidsweg 35
6227 AL MAASTRICHT
Trein
Het hotel ligt op 10 minuten loopafstand van Station Maastricht-Randwijck
Bus
Vanaf Station Maastricht Centraal lijn 350 (richting Aachen - halte Akernsteenweg.
(Rijdt elk kwartier)
Auto
Vanuit Eindhoven A2:
- In Maastricht volg N2 richting Cadier en Keer (afslag 53 en 54)
- Neem afslag 54 richting Liège, Cadier & Keer, Maastricht Centrum - Zuid (N2)
- In de tunnel houdt u rechts aan, neem afslag 54.
- Sla bij de verkeerslichten rechtsaf richting Cadier & Keer, Vaals (N278)
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u
Vanuit Luik A2:
- Neem afslag N278 richting Cadier & Keer, Vaals
- Aan de verkeerslichten linksaf richting Cadier & Keer
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u
Vanuit Aken A79:
- In Maastricht volg N2 richting Cadier en Keer
- Neem afslag N278 richting Centrum, Cadier & Keer, Vaals
- Aan de verkeerslichten linksaf richting Cadier & Keer
- 1e rechts (1 Juli weg)
- Het hotel bevindt zich nu recht voor u

