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Introductie 
De COVID-19 uitbraak plaatst de zorg voor grote 
uitdagingen. Naast aandacht voor preventie en curatie is er 
ook telkens meer aandacht voor wat het ziektebeeld, de 
hogere sterftecijfers en de noodzakelijke beschermende 
maatregelen betekenen voor de palliatieve zorg. Hoe doe je 
dat goede palliatieve zorg in tijden van COVID-19? De 
lessen die we in de Propallia regio hierin geleerd hebben en 
aan het leren zijn willen we in deze werkconferentie met 
elkaar delen, zodat we dergelijke crisissituaties beter 
toegerust het hoofd kunnen bieden.  
 
Doel van de bijeenkomst  
Leren van onze COVID-ervaringen met palliatieve zorg in 
tijden van crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Over deze werkconferentie 
Accreditatie 
Aangevraagd voor verpleegkundigen (VenVN) 
 
Voor wie 
Patiënten en naasten, verpleegkundigen, medisch 
specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde 
consulenten, beleidsmakers, managers, bestuurders, 
docenten en studenten van universiteit, hbo en mbo en 
overige betrokkenen werkzaam/betrokken bij de regio’s 
Leiden, Den Haag, Delft en Gouda.  
 
Door wie 
Dit symposium 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, 
het ROC Mondriaan, de Hogeschool Leiden, het MBO 
Rijnland en het UNC-ZH.
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Voorlopig programma* 
14.00 uur Opening  

Stefan Fiselier, voorzitter Propallia 

14.05 uur Lessen uit de 4 Propallia regio’s 
Wat is er opgezet, wat is de stand van zaken, wat leren we van de crisis 
voor ons toekomstig handelen in palliatieve zorg 

14.25 uur    
 
           
15.00 uur 

Palliatieve zorg en COVID  
Ervaringen en lessen uit ziekenhuis, verpleeghuis, wijkzorg en hospice 
 
Gecompliceerde rouw/handvatten  
Afscheid nemen in moeilijke omstandigheden 

15.15 uur Impact op de reguliere zorg 
Impact ten tijde van Coronacrisis en de periode daarna 

15.30 uur         Breakout sessie  
Delen van eigen ervaringen in groepen van maximaal 10 personen aan de 
hand van enkele prikkelende vragen. 

15.50 uur Afsluiting  
Stefan Fiselier 
 
 

 * Namen sprekers worden later bekend gemaakt   

  
 
 
 
 

 

  

Praktisch 

Aantal deelnemers 
Maximaal 100 personen, 
plaatsing in volgorde van 
aanmelding 
 
Kosten 
Deelname is gratis 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via 
l.secretariaatpz@iknl.nl 
 
Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Marcella Tam, 
consortiumsecretaris 
Propallia 
M.C.Tam@lumc.nl 
06 46 43 71 08  
 
 
 


