
                                                              

 

Uitnodiging  

 

 ‘Advance Care Planning bij afnemende cognitie’ 

 

 ‘Ethische dilemma’s bij beslismomenten voor cliënt, naasten en zorgprofessionals’  

 

Voor wie? 

• Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg of die te maken  

hebben met palliatieve zorg. 

• Professionals en vrijwilligers werkzaam bij organisaties voor mantelzorgondersteuning. 

• Gemeenten. 

• Iedereen die persoonlijk geïnteresseerd is in het onderwerp. 

• CPT (Consultatief Palliatief Team) werkzaam in de eerste lijn en/of in de ziekenhuizen. 

• Alle ketendeelnemers en ketenvoorzitters van het NPZR&o. 

• De leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het NPZR&o. 

 
Wanneer? 

Maandag 10 oktober 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur (inloop 13.00 uur).  

 
Waar? 

Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam 

 

Programma 

13.00 - 13.30 uur Inloop met koffie/thee  

13.30 - 13.45 uur Welkom door dagvoorzitter Marieke Groot, 

 opening door Maarten (M.J.W.) Struijvenberg wethouder Zorg, Ouderen en Jeugdzorg 

13.45 - 14.45 uur Interactief theaterstuk ‘Lang zal hij leven!’ 

14.45 - 15.15 uur Pauze en verplaatsen naar de workshops 

15.15 - 16.00 uur Workshop ronde 1 

15.15 - 17.00 uur Workshop ronde 2 

17.00 uur Napraten en netwerken 

 
Workshops 

Bij uw aanmelding kiest u voor twee workshop/sessie  (door op de titel te klikken, leest u meer informatie 

over de inhoud van de workshop en maakt u kennis met de workshopleiders). 

• Het dilemma van de veranderende ik door dr. R. (Rozemarijn) L. Van Bruchem - Visser 

• Advance Care Planning, hoe ga je tijdig in gesprek door Laurie Deelen - Kort 

• Ethiek en moreel beraad door Annemieke Koot 

• Keuzes rond het levenseinde door Hans van Amstel-Jonker 

• Cultuursensitieve zorg voor mensen met dementie door Najoua Lazaar, Msc 

• Klantreis door Inge Schonagen en Marleen Harkes (vooral interessant voor zorgprofessionals 

die werken binnen de dementiezorg) 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan via deze link. U ontvangt direct via de mail een bevestiging van uw aanmelding en uiterlijk 

3 oktober ontvangt u de definitieve indeling voor de workshops. Aan deelname zijn geen kosten verbon-

den, echter, indien u zich niet afmeldt wanneer u verhinderd bent, wordt € 25,- in rekening gebracht. 

 

We kijken uit naar uw komst! 

 

 

 

 

https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-het-dilemma-van-de-veranderende-ik
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-advance-care-planning
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-ethiek-en-moreel-beraad
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-keuzes-rond-het-levenseinde
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-cultuursensitieve-zorg-voor-mensen-met-de
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/het-netwerk/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg/idpz-2022/workshop-klantreis
https://palliaweb.nl/netwerk-rotterdam/agenda/symposium-internationale-dag-van-de-palliatieve-zo

