Programma symposium
Locatie
Datum
Tijdstip

Postillion Hotel Dordrecht
donderdag 5 november 2020
10.00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel

10.00 uur Ontvangst

12.30 uur Lunch

11.00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
drs. Wout Huizing, stafmedewerker Reliëf

14.00 uur Prof. Dr. Ruard Ganzevoort,
hoogleraar praktische theologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam
Zingeving binnen de anderhalvemetersamenleving. De noodzaak van een
theologische reflectie.

11.10 uur Dr. Nico van der Leer, geestelijk verzorger
en onderzoeker PZC Dordrecht
Hoe je kijkt is wat je ziet. Onderzoek doen
naar zinvolle zorg in het verpleeghuis: wat heeft
het opgeleverd?
11.30 uur Uit de praktijk: een revalidant aan het woord
11.40 uur Prof. Dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek
en bijzonder hoogleraar Zingeving en Ethiek
in de palliatieve zorg aan de Universiteit
voor Humanistiek
Zorg en betekenis zijn niet los verkrijgbaar.
Over de samenhang tussen zorgethiek, spiritual
care en geestelijke verzorging.
12.00 uur Uit de praktijk: een zorgverlener aan het woord

14.20 uur Uit de praktijk: een bewoner in beeld
14.30 uur Anno Pomp, coördinator strategie
langdurige zorg VWS
Het belang van zinvolle zorg in het
verpleeghuis voor beleid.
14.45 uur Gesprek tussen symposiumdeelnemers en
inleiders, o.l.v. drs. Wout Huizing
15.45 uur Afsluiting
16.00 uur Borrel

12.10 uur Prof. Dr. Marie-José Gijsberts, Visiting Professor
Spiritual Care at End of Life aan de Vrije
Universiteit Brussel, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg
Samenwerking is onmisbaar én betekenisvol.
Wat specialisten ouderengeneeskunde en geestelijk
verzorgers van elkaar kunnen leren.

Rekening houden met coronamaatregelen
Wij hebben deze locatie met zorg uitgezocht omdat deze voldoet aan alle coronamaatregelen. Wij
verzoeken iedereen om 1,5 meter afstand te houden en de aanwijzingen van het locatiepersoneel te
volgen. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat wij de coronamaatregelen in acht nemen en het symposium
veilig kunnen organiseren. Heb je coronagerelateerde klachten? Dan kun je helaas niet komen.

