
De vele initiatieven en goede voorbeelden ten aanzien van de palliatieve 
zorg laten zien dat de belangstelling voor dit onderwerp groeit. Er leven 
echter ook nog veel  vragen en dilemma’s op dit gebied. 

Het CBO organiseert daarom dit jaar op 18 maart, 24 juni, 9 september en 
11 november een serie van vier masterclasses over de belangrijke thema’s 
die spelen binnen de palliatieve zorg. Wij nodigen voor deze masterclasses 
gerenommeerde sprekers uit die hun kennis met u zullen delen. Thema’s 
worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken en de deelnemers 
worden uitgenodigd tot reflectie en discussie. De masterclasses zijn voor 
iedereen die nieuwe en actuele kennis over palliatieve zorg wil verbinden 
met de eigen praktijkervaring. Het programma is interactief en gericht op 
hoe de kennis in de praktijk toegepast kan worden.  

In de masterclasses komt aan bod:
• Wat goede palliatieve zorg is en hoe de betrokkenen daarover denken, 

zowel formele en informele zorgverleners als patiënten en naasten
• Hoe patiënten hun eigen regie kunnen behouden als zij steeds 

kwetsbaarder worden
• Hoe goede zorg en eigen regie georganiseerd kan worden in 

verschillende settings
• Hoe de zorg zo ingericht kan worden dat patiënten en naasten aandacht 

en nabijheid ervaren

Voor wie?
De masterclasses zijn bedoeld voor alle (formele en informele) 
zorgverleners die vanuit diverse sectoren betrokken zijn bij palliatieve zorg, 
patiënten(vertegenwoordigers), beleidsmedewerkers en managers in de 
zorg.

Praktische informatie
Data                18 maart, 24 juni, 9 september en 11 november 2014
Tijd                  17.30 - 20.30 uur
Locatie            CBO, Churchilllaan 11, Utrecht 
Kosten          € 175,- per persoon per masterclass

Bij inschrijving voor de gehele serie van vier masterclasses krijgt u 25% 
korting en betaalt u € 525,-.

Kijk voor meer informatie  en/of aanmelden op:  
www.cbo.nl/scholing

VOORLOPIG PROGRAMMA
 

Dinsdag 18 maart 2014 
Palliatieve zorg: wat verstaan we daar onder?

• Prof. Dr. Cor Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar 
op het gebied van innovatie van chronische zorg, 
voorzitter ontwikkelgroep zorgmodule Palliatieve 
Zorg 1.0

• Dr. Marieke Groot, senior onderzoeker Radboud 
Universitair Medisch Centrum Nijmegen

Dinsdag 24 juni 2014
Eigen regie in de palliatieve fase

• Corine Jansen, Chief Listening Officer, Radboud 
Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

• Jeroen Havers, adviseur CBO, secretaris zorgmodule 
Zelfmanagement

Dinsdag 9 september 2014
Organisatie van palliatieve zorg

• Prof. Dr. Ir. Kees Ahaus, directeur CBO, hoogleraar 
Healthcare Management Rijksuniversiteit Groningen

• Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider PaTz
• Dr. Marlies Jansen-Landheer, directeur netwerken 

IKNL

Dinsdag 11 november 2014
Geven van aandacht en zorgen voor nabijheid

• Prof. dr. Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische 
aspecten van informele zorg, Universiteit voor 
Humanistiek, Utrecht

• Prof. dr. Saskia Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

MASTERCLASSES PALLIATIEVE ZORG


