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Inleiding 
Goede palliatieve zorg kan niet zonder ontmoeting van 

mens tot mens. Hoe doe je dat? Open staan voor de 

leefwereld, de kennis, de wensen en behoeften van een 

ander, je bewust zijn van waar je zelf staat en vandaan 

komt en van daaruit je blik verruimen? Patiënten en hun 

naasten ontmoeten is nodig om beter aan te kunnen sluiten 

op wat mensen willen in het laatste deel van hun leven. 

Andere zorgverleners ontmoeten kan inspireren en 

bijdragen aan continuïteit van zorg rond de patiënt. De tijd 

nemen om elkaar echt te ontmoeten als patiënt/naaste en 

zorgverlener of als collega-zorgverleners is vaak niet 

eenvoudig. Ontmoeten lijkt dan een extra taak, terwijl het 

vaak de essentie is. Soms is ont-moeten nodig om met een 

frisse blik naar je eigen praktijk te kijken.  

 

In de Propallia werkconferentie 2019 hebben we 

interessante sprekers en workshops bij elkaar gebracht om 

op verschillende manieren, rond verschillende thema’s 

dieper in te gaan op het ontmoeten. U wordt uitgedaagd om 

anderen echt te ontmoeten, uw visie op ontmoeten te 

verruimen en te vertalen naar uw eigen dagelijkse praktijk.   

 

We hopen u op 16 mei 2019 te verwelkomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het symposium 
Voor wie 

Patiënten en naasten, verpleegkundigen en verzorgenden, 

vrijwilligers, medisch specialisten, huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde, geestelijk verzorgers, consulenten, 

beleidsmakers, managers, bestuurders, docenten, 

studenten van universiteit, hbo en mbo en overige 

betrokkenen werkzaam of betrokken bij de regio’s Leiden, 

Den Haag, Delft en Gouda.  

 

Door wie 

Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Propallia.  

In het consortium Propallia werken onderzoeks-, onderwijs- 

en zorgorganisaties, die actief zijn op het gebied van de 

palliatieve zorg, samen met patiënten en naasten aan 

betere palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland  

(de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken). 

Belangrijke partners zijn de vier netwerken palliatieve zorg 

in de regio, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het 

Leids Universitair Medisch Centrum, Integraal 

Kankercentrum Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool, 

de Hogeschool Leiden, het ROC Mondriaan en Mbo 

Rijnland 

 

Accreditatie 

Aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden 

(V&VN) 
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Ont-moeten 

 

Praktische informatie 

donderdag 16 mei 2019 | 12.15 – 18.00 uur |  LUMC te Leiden 



Propallia Werkconferentie 2019 
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Programma 
12.15 uur  Inloop en ontvangst 

12.45 uur Welkom en introductie 

Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog, hoofd EPZ en 

Marcella Tam, secretaris Propallia 

13.00 uur Naar de zaal en opening  

Stefan Fiselier, voorzitter Propallia 

13.15 uur Plenaire opening 

‘Je bent eigenlijk helemaal alleen’ 

Bas Haring, volksfilosoof en auteur Universiteit Leiden 

14.00 uur Pauze met gelegenheid om te netwerken 

14.30 uur Workshopronde 1 

1. Onderwijs ontmoet palliatieve zorg door Roukayya Oueslati en Karin 

    Weisfelt, docenten Haagse Hogeschool, e.a. 

2. Moreel beraad - ontmoeten, ruimte maken, meebewegen, tot de kern  

    komen door Rashwan Bafati, geestelijk verzorger LUMC 

3. Ont-moeten: ethische aspecten van en in gesprek gaan over wel of niet 

    behandelen in de palliatieve fase door afdeling medische ethiek LUMC  

4. Ontmoeting in de spreekkamer door Pieter Barnhoorn,  

    huisarts-seksuoloog LUMC 

5. Ont-moeten in rouw door Jacinta van Harteveld, training en begeleiding,  

    rouw en verlies  

6. Ontmoet succesvolle quickwins en projecten uit de regio door  

    zorgverleners in samenwerking met patiënten en naasten 

15.30 uur Workshopronde 2 

16.30 uur Plenaire afsluiting 

Van de groef naar de Groove - Wat leert de muziek ons over ont-moeten? 

Rik Spann, musicoloog, schrijver en leiderschapstrainer 

17.15 uur Afsluiting met aansluitend borrel in foyer 

 Namens de in Propallia samenwerkende organisaties 

 

 

Praktisch 

 

Kosten 

Deelname is gratis 

 

Aantal deelnemers 

Maximaal 150 personen, 

plaatsing in volgorde van 

aanmelding 

 

Inlichtingen inhoudelijk 

Marcella Tam, secretaris 

Propallia 

info@propallia.nl 

06 46 43 71 08  

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via 

de website van IKNL 

 

Over uw aanmelding/ 

bij annulering 

l.secretariaatpz@iknl.nl 

 

Adres 

LUMC, gebouw 3 

Hippocratespad 21  

2333 ZD LEIDEN 

 

mailto:info@propallia.nl
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