
 

   

Uitnodiging voor de  
Multidisciplinaire Themabijeenkomst 

Palliatieve Zorg in de Westelijke Mijnstreek 
 

 

Palliatieve zorg en dementie 
 

Donderdag 15 november 2018 
18.30 uur - 21.00 uur 

 
Zorgcentrum Bunderhof 

Beneluxlaan 1, 6164 EM Geleen 
Bestuurscentrum, 4 etage 

Uitnodiging: 

Op verzoek van vele vaste bezoekers van deze themabijeenkomsten organiseert het 
Netwerk op 15 november een bijeenkomst met het thema dementie en palliatieve zorg. 
Horen deze twee wel bij elkaar? De verpleegkundig specialist Ina Schutgens zal op 
inspirerende wijze een prachtig verhaal vertellen waarom zij dit vindt en zal u handige tips 
meegeven.  
Bram Tilburg, de onderzoeker, neemt u mee aan de hand van wat hij allemaal in de eerste 
lijn heeft gezien en gehoord. Hoe kun je advance care planning inzetten en wat houdt dit nu 
precies in? 
Het duo van vanavond, ass. Professor Judith Meijers en onderzoeker Sascha Bolt, zullen u 
verrassen met hun presentatie, zij zijn helemaal ‘dedicated’ (toegewijd) aan hun project. Dit 
project is uniek in Nederland, Nederland kijkt mee over hun schouders en de rest van de 
wereld ook……Een project voor en door verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers en 
andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie en hun 
naasten. 
 
Programma 

18.30 uur Ontvangst met koffie/thee  
 
18.45 uur Welkom door dhr. D. Knols, voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg 
 
18.50 uur Toelichting op het programma door mw. drs. E. Knapen, coördinator 

Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek 
 
19.00 uur Lezing: Dementie en palliatieve zorg: is dit wel een goede combinatie? 

Door: Ina Schutgens, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde en 
verpleegkundig consulent transmuraal palliatief advies team 

 
19.40 uur Lezing: Advance care planning met mensen met dementie in de eerste lijn, 

door: Bram Tilburgs, MSc, promovendus IQ Healthcare, Radboudumc. 

 

20.10 uur Lezing: Project Dedicated: Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor 

mensen met dementie en hun naasten, door: Judith Meijers, ass. Professor 

Academische Werkplaats Ouderenzorg en Sascha Bolt, MSc, promovendus 
Dedicated 

 
20.55 uur Afronding en afsluiting themabijeenkomst 



 

   

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze themabijeenkomst.  
 

 

Datum / Tijd / Locatie 

Datum: donderdag 15 november 2018 
Tijd:  18.30 uur - 21.00 uur  
Locatie: Zorgcentrum Bunderhof 

Beneluxlaan 1,  
6164 EM Geleen 
Bestuurscentrum, conferentiezaal 4e etage 

 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek: mw. drs. Els Knapen 
(netwerkpz.wms@zuyderland.nl) 
 

Inschrijving 

Deze themabijeenkomst staat open voor alle doelgroepen: verpleegkundigen, 
verzorgenden, artsen, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en 
andere belangstellenden. Let op: de aanmelding dient u via een mail te sturen naar: 
c.timmers@zuyderland.nl 
Waarbij duidelijk de volgende gegevens worden doorgegeven: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Functie 
- Organisatie werkzaam 
- E-mailadres 

 
We stellen het op prijs als u zich na aanmelding bij onverwachte verhindering tijdig 
afmeldt, zodat anderen in uw plaats in de gelegenheid worden gesteld de bijeenkomst bij 
te wonen. 
 
Meldt u snel aan, want vol=vol. Ervaring leert dat deze themabijeenkomsten snel gevuld 
zijn (binnen 1 week). De medewerkers van de partners van het Netwerk Palliatieve Zorg 
Westelijke Mijnstreek hebben voorrang indien er meer aanmeldingen zijn dan 
beschikbare plaatsen.  
 

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van organisaties 

die Palliatieve Zorg verlenen. Hiertoe behoren Zuyderland Medisch Centrum, Zuyderland Thuis met 

de twee Highcare Hospices Daniken en Mariaveld, Zuyderland Thuiszorg, Vivantes Zorggroep, 

de huisartsen van de Westelijke Mijnstreek, MCC Omnes, Privazorg Maas & Heide, Bijna Thuis Huis 

Bronnerhof, vrijwilligers in de Palliatieve Thuiszorg/ Hospice vanuit de Thuishulpcentrale de Brug en 

het Toon Hermans Huis Sittard en de aspirant partners S.G.L. en I.Z.T. Elsloo. 

Het doel van het Netwerk is het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende voorzieningen, zodat kwaliteit, kwantiteit én bereikbaarheid van de Palliatieve Zorg 

geoptimaliseerd worden. Dit doel tracht het Netwerk te bereiken door het organiseren van tal van 

activiteiten waaronder nascholing, zoals deze themabijeenkomst. 

 

 


