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Symposium voor  

deelnemers aan PaTz-groepen 

en leden van PalHAG 

 woensdag 28 maart 2018  PERRON-3 in Rosmalen  

17.00 – 21.00 uur 

 
  
VOORPROGRAMMA SYMPOSIUM 

- 15.15 uur algemene ledenvergadering PalHAG (besloten) 

- 16.00 uur bijeenkomst PaTz ambassadeurs (besloten) 

- 16.00 uur introductiebijeenkomst voor huisartsen, 

(wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen die geïnteresseerd 

zijn in het opzetten van PaTz-groepen. 

 

 
 
 

 
 



  

 

   
   

   
  Stichting PaTz organiseert op woensdag 28 maart 2018 haar 7de symposium: 

 
 

Communicatie met patiënt en naasten 
 

 

In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd rondom PaTz: 

 Inmiddels zijn 160 PaTz-groepen actief in Nederland! 

 De PaTz Portal is toegankelijk voor alle PaTz-groepen, zo’n 70 groepen werken 

met de PaTz Portal. 

 PaTz heeft een plek in het kwaliteitskader palliatieve zorg. 

 

 

In 2017 verscheen ook de “Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerste lijn” van IKNL. 

Een helder rapport met veel aanknopingspunten voor verbetering. 

 

Een opvallende bevinding was dat, terwijl patiënten en zorgverleners het over veel 

knelpunten eens zijn, patiënten communicatie wel uitdrukkelijk als probleemgebied 

noemen en zorgverleners niet. 

 

Dit is aanleiding om het 7de PaTz Symposium te besteden aan communicatie met de 

patiënt en diens naasten. In de workshops komt dit onderwerp op verschillende manieren 

aan bod. 

 

U kunt inschrijven voor twee workshops, ronde 1 is van 18.40 – 19.30 uur en ronde 2 is 

van 19.45 – 20.35 uur. 

 

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 28 maart! 

 
 
 

 

https://www.iknl.nl/docs/default-source/PDF_Docs/knelpuntenanalyse_palliatieve_zorg_in_de_eerstelijn_juni2017.pdf?sfvrsn=2


 
  

 

   
   

   
   

PROGRAMMA SYMPOSIUM 
17.00 – 18.00 Inloop en ontvangst met broodjes 

18.00 – 18.05  

 

 

Opening door de avondvoorzitter 

Marijke van Daelen, kaderhuisarts palliatieve zorg, 

bestuurslid Stichting PaTz namens NHG / PalHAG 

 

 

18.05 – 18.10  Stand van zaken PaTz 

Bart Schweitzer, medisch adviseur Stichting PaTz 

18.10 – 18.30 Informele zorg is een vanzelfsprekende partner in de 

eerstelijns palliatieve zorg 

Ellen van der Weijde, regiocoördinator Vrijwilligers Palliatieve 

Terminale Zorg West Brabant & Tholen en Annique Loukes, 

huisarts Roosendaal 

 
18.40 – 19.30 Workshop ronde 1 

A. Communicatie in de palliatieve zorg: het AAA model 

Willemjan Slort, huisarts  

B. STEM, sterven op je eigen manier  

Bert Buizert, directeur stichting STEM 

C. Het Utrechts Symptoom Dagboek (USD) in de praktijk 

Gon Uyttewaal, Verpleegkundig Specialist io, 

oncologieverpleegkundige Academisch Hospice Demeter en 

consulent Palliatieteam Midden Nederland 

D. Jouw rol als wijkverpleegkundige in de PaTz-groep 

Sandra Post van den Burg, Long- en 

oncologieverpleegkundige Aafje thuiszorg, huizen, 

zorghotels  

E. De toekomst van de palliatieve zorg in de eerste lijn 

Hans Bruggeman, Marijke van Daelen en Astrid Kodde, 

kaderhuisartsen palliatieve zorg 

 

Lees de inhoudelijke beschrijving van de workshops op de 

PaTz-website. 

 
19.30 – 19.45 Pauze en wisselen van workshop 

19.45 – 20.35 Workshop ronde 2 

20.35 – 21.00 Borrel  

 

 

 

 

 
 

https://www.patz.nu/index.php/patz-nieuws/77-patz-symposium-2018-communicatie-met-patient-en-naasten


 
  

 

   
   

   
  ► Inschrijven symposium 

Aanmelden kan tot en met 14 maart 2018 via het inschrijfformulier op de PaTz 

website.  

 

In verband met een maximum aantal deelnemers dat wij bij het symposium 

kunnen plaatsen, verlopen de inschrijvingen op volgorde van aanmelding. Het 

symposium is primair bedoeld als deskundigheidsbevordering voor 

zorgverleners die al deel uitmaken van een PaTz-groep. Andere 

geïnteresseerden zijn uiteraard welkom, echter bij overinschrijving worden 

PaTz-deelnemers eerst geplaatst. 

 

Uw deelname wordt uiterlijk 21 maart per e-mail aan u bevestigd. 

 

► Inschrijven introductie PaTz  

Voorafgaand aan het PaTz symposium is er een introductie voor huisartsen, 

(wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen die geïnteresseerd zijn in 

het opzetten van PaTz-groepen.  

 

Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u gratis deelnemen aan deze 

introductie. Kruist u op het inschrijfformulier dan s.v.p. het vakje 

‘introductiebijeenkomst’ aan. 

 

► Kosten 

Deelname symposium voor verpleegkundigen € 50,-; voor artsen € 75,- 

Deelname introductie bijeenkomst PaTz: gratis  

Bij inschrijving geeft u een eenmalige machtiging af om de deelnamekosten te 

laten incasseren.  

 

► Accreditatie 

Accreditatie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en 

verpleegkundigen is aangevraagd.  

 

► Locatie  

PERRON-3 
Hoff van Hollantlaan 1 
5243 SR Rosmalen 
Route plannen (via Google Maps) 

 
 

 
 

 

https://www.patz.nu/index.php/inschrijfformulier-28-maart-2018
https://www.patz.nu/index.php/inschrijfformulier-28-maart-2018
https://www.google.nl/maps/dir/Hoff+van+Hollantlaan+1,+5243+SR+Rosmalen/@51.7133504,5.3670108,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6eff1abe03187:0x6734d143c55dd788!2m2!1d5.3709805!2d51.7161955

