
Rozenheuvellezing 

donderdag 14 oktober 2021
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers

Hoe helpt kunst om na te denken over het perspectief van naasten in de palliatieve fase?

In deze Rozenheuvellezing staat de rol van verbeelding centraal, en in het bijzonder de graphic novel

‘Naasten’ (2019). In dit stripboek volg je het verhaal van Geert die voor zijn vrouw met uitgezaaide kanker 

zorgt, en van Eva die haar vader met COPD ondersteunt. Het boek volgde uit een samenwerking tussen de 

werelden van kunst, zorg en wetenschap. Maaike Haan neemt u mee in de achtergrond van dit beeldverhaal 

dat zij maakte met twee tekenaars. Ze vertelt over de persoonlijke verhalen van mantelzorgers en over de 

waarde van kunst in de zorg. Samen gaan we in gesprek over de tekeningen en hoe dit boek behulpzaam 

kan zijn bij het ondersteunen van naasten.  

Ook zal een expositie te zien zijn van delen uit het onderzoek en het boek. 

Maaike Haan is onderzoeker in opleiding bij afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Ze studeerde pedagogische 
wetenschappen en filosofie in Nijmegen en volgde een opleiding in ethiek in de zorgsector. Sinds 2017 werkt Maaike 
aan haar promotieonderzoek rondom de verbeelding van mantelzorg in de palliatieve fase. 
Zie: www.graphicnovelnaasten.nl

Rozenheuvellezing door Maaike Haan 

‘Kunstzinnige verbeelding van mantelzorg 

in de palliatieve fase’

Programma 

18.45 uur Ontvangst

19.00 uur tot 21.00 uur Welkom en Lezing en Gesprek

Aansluitend napraten met een drankje 

Locatie:

Hospice Rozenheuvel 

Rosendaalselaan 20 

6891 DD Rozendaal

Telefoon: 026 - 364 57 92 

Gezien de verwachte belangstelling en de beperkte capaciteit  is het noodzakelijk om u vóór 11 oktober aan te 

melden bij Gerdien van Groos,  secretaresse van Hospice Rozenheuvel: gerdien.van.groos@legerdesheils.nl

Mochten er specifieke maatregelen gelden t.a.v. de coronapandemie, dan laten  we u dat 

weten via email. We hanteren in ieder geval de algemene adviezen en maatregelen.
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