
 
  

 

 

 

12de Scholing  

PALLIATIEVE ZORG 

Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 

 

 

Woensdag 18 mei 2022 

 
 

  



 
Toelichting 
 

De Radboudumc Health Academy organiseert op 18 mei 2022 voor de twaalfde maal de scholing  
  
PALLIATIEVE ZORG - INTUÏTIE, WIJSHEID OF WETENSCHAP? 
 
De scholing stond eerst gepland in 2020 en 2021, maar vanwege Covid-19 is de scholing verplaatst 

naar 18 mei 2022. De scholing zal plaatsvinden in het Radboudumc.  

De scholing staat dit jaar in het teken van:  

• Advance care planning 

• Palliatieve zorg in de eerste- en tweedelijn: samen beslissen met de patiënt 

• Palliatieve zorg in een hospice: een multidisciplinaire aanpak 

• Medicatie in de laatste levensfase 

• Richtlijn palliatieve sedatie 

• Betekenis van het onderzoek ‘Transmurale zorg’ voor de praktijk 

• Haptotherapie in de palliatieve fase: spreken met je handen  

• Integrative medicine 

Tijdens de lezingen willen we ook nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en een vertaalslag maken 
naar onze dagelijkse praktijk. Zodat we aan het eind van de dag naar huis gaan met kennis die we in 
onze eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen. 
 

  



 
Programma   
 

   
8.45 Registratie en koffie  
 Voorzitters: Hans Coolen en Sandra Bossmann 

 
 

9.15 Welkom en inleiding   
 Hans Coolen en Sandra Bossmann  

 
 

9.30 Advance care planning   
 Yvonne Engels 

 
 

10.15 Palliatieve zorg in de eerste- en tweedelijn: samen beslissen met de 
patiënt 

 

 Daisy Ermers 
 

 

11.00 Pauze 
 

 

11.20 Palliatieve zorg in een hospice: een multidisciplinaire aanpak 
Marleen van Casteren 
 

 

   
12.05 Medicatie in de laatste levensfase 

Eric Geijteman 
 

 

12.50 Lunch  
 

 

13.35 Richtlijn palliatieve sedatie 
Carel Veldhoven 

 

   
14.20 Betekenis van het onderzoek ‘Transmurale zorg’ voor de praktijk   
 Trudy van Wijnen 

 
 

15.05 Pauze  
 

 

15.25 Haptotherapie in de palliatieve fase: spreken met je handen  
 Agnes van Swaay  
   
16.20 Integrative medicine  
 Ines von Rosenstiel  

 
 

17.05 Wat nemen we mee naar huis? 
 

 

17.15 Informele afsluiting met een drankje  
 

    
 



 
Sprekers 
 

Marleen van Casteren, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, Kalorama 
hospice Bethlehem en IKNL 
 
Daisy Ermers, arts, promovenda, Radboudumc  
 
Yvonne Engels, hoogleraar zingeving in de Gezondheidszorg, Radboudumc 
 
Eric Geijteman, klinisch farmacoloog en internist-oncoloog, Erasmus MC  
 
Ines von Rosenstiel, kinderarts en consulent IM, Ziekenhuis Rijnstate en projectmanager Integrative 

Medicine, HagaZiekenhuis  

Agnes van Swaay, onderzoeker, promovenda, Radboudumc en haptotherapeut, GZ-psycholoog,  
In goede handen Praktijk voor Haptotherapie, GZ-psychologie en Supervisie 
 
Trudy van Wijnen MSc, verpleegkundig specialist, SZR: Thuis in Rivierenland 
 
Carel Veldhoven, arts palliatieve zorg, Radboudumc en huisarts, huisartsenpraktijk Berg en Dal 
 
  



 
Voorbereidingscommissie 

Sandra Bossmann, verpleegkundig specialist Neurochirurgie, Radboudumc 
 
Hans Coolen, verpleegkundig specialist Pijn en Palliatieve geneeskunde, Radboudumc  
 
Evelien Kuip, internist-oncoloog en arts Pijn en Palliatieve geneeskunde, Radboudumc 
 
Francis Mensink, verpleegkundige ZZG en verpleegkundig consulent Palliatieve zorg, Stichting Fibula 
 
Annie Moedt, projectmanager Radboudumc Health Academy, Radboudumc 
 
Patrice Tubben, verpleegkundig specialist Consultteam Ondersteunende & Palliatieve zorg, 
Ziekenhuis Rijnstate 
 



 
Algemene informatie 

 

DOELGROEPEN 
De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam 
zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve 
fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben, 
zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie, van harte welkom. 
 
LOCATIE 
De scholing vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen. 
 
ACCREDITATIE  
Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&V en het VSR. 
 
INSCHRIJVEN  / BETALEN 
De kosten voor deelname bedragen € 155,-. 
Je kunt je inschrijven en je betaling regelen via www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg  
Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van de Radboudumc Health Academy van 
toepassing. 
 
 
CONTACT 
Radboudumc Health Academy 
Karlijn De la Haye, projectmedewerker  
T 06 29 66 92 98 
E Karlijn.delahaye@radboudumc.nl 
 
 

http://www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg

