
 
 

Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022 
 

Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober 2022 
Van der Valk Hotel te Tiel 

 

 
Geachte collega’s, 
 
Op 13 en 14 oktober 2022 vindt het Nationaal Congres Palliatieve Zorg plaats in het Van der Valk Hotel 
te Tiel. Thema van het congres is: 
 

Palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij 
Door educatie naar integratie 

 
Het programma zal bestaan uit plenaire sessies met aansprekende key-note sprekers en parallelsessies 
van anderhalf uur. De programmacommissie stelt zich als doel om een programma samen te stellen 
over de gehele breedte van de palliatieve zorg. Derhalve wordt u de mogelijkheid geboden om 
sessievoorstellen aan te dragen welke door de programmacommissie worden beoordeeld. Bij die 
beoordeling wordt met name gelet op de aansluiting bij het gekozen congresthema, inhoud van de 
sessie, nieuwswaarde en de breedte van het gekozen onderwerp. De programmacommissie zal zelf ook 
een aantal sessies invullen om variatie in het programma te waarborgen. 
 
Opbouw sessie 
De lengte van een sessie is 1,5 uur. U dient een gehele sessie in te vullen met het advies om in het 
programma ruimte te bieden aan jong en oud. Verder heeft het de voorkeur dat de sessie interdisciplinair 
wordt ingevuld met voldoende interactie met het publiek. De programmacommissie zal een keuze maken 
uit de ingediende voorstellen. In dit kader willen we u stimuleren om met collega’s (buiten de eigen 
organisatie) gezamenlijk een voorstel in te dienen en ook met de keuze van de beoogde sprekers het 
afdelings- instituut-overstijgende karakter in de gaten te houden. Dit zal de kans op selectie voor 
plaatsing van uw sessie in het programma verhogen. 
 
Voorwaarden 
U dient uw suggestie online HIER in te dienen voor 1 juni 2022.  

• Alleen voorstellen in de Nederlandse taal worden geaccepteerd 

• Het voorstel dient zo volledig mogelijk te zijn 

• Er is geen vergoeding voor sprekers beschikbaar 
 

 

Klik HIER om uw programmasuggesties in te dienen 
 
 

Deadline voor het indienen van uw suggestie is: 
1 juni 2022 

 

https://forms.gle/nMAbhsYL2id2qrtAA
https://forms.gle/nMAbhsYL2id2qrtAA

