Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018

programmaschema

woensdag 7 november
18:00 - 19:15
19:30 - 21:30
08:00 - 08:45
09:00 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 12:00

Diner
Plenaire openingssessie
donderdag 8 november
early-bird sessie 1

parallelsessie 1

parallelsessie 2

Kinderpalliatieve zorg,
de landelijke ontwikkeling

‘Holimozus, nee!’
Machteloosheid toelaten als
kans tot groei link

link

12:00 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 14:15
14:15 - 16:00

early-bird sessie 2

parallelsessie 7

parallelsessie 8

Is een transmuraal zorgpad
de oplossing voor de implementatie van het kwaliteitskader? link

Palliatieve zorg voor
mensen met een migratie
achtergrond link

18:00 - 19:30
19:30 - 21:30
08:00 - 08:45
09:00 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 12:00

14:30 - 15:30

Patiënten en naasten centraal,
maar.., dan ook echt!
Max. 60 deelnemers link

Verbonden tot het einde
link

Lunch
Plenaire sessie
Theepauze
parallelsessie 9
parallelsessie 10
Buiten de kaders?
Een interactieve sessie over
morele dilemma’s in de
palliatieve zorg link

Mantelzorgers ondersteun je
met een netwerk! link

parallelsessie 5

parallelsessie 6

Digitale leerwerkplaats
‘spirituele zorg’ link

Interactieve postersessie

parallelsessie 11

parallelsessie 12

Kanker in het gezin
‘als een steen in het water’

Vrije presentaties

parallelsessie 17

parallelsessie 18

Vernieuwen in de palliatieve
zorg – hoe pak je dat aan?

Vrije presentaties

parallelsessie 23

parallelsessie 24

Met zelfzorg in balans
Max. 25 deelnemers link

Vrije presentaties

link

link

link

Diner
Optreden van ‘the Palliators’
vrijdag 9 november
early-bird sessie 5

early-bird sessie 6

parallelsessie 13

parallelsessie 14

Casuïstiek uit het hele land:
leerzaam voor iedereen

Omgaan met familie
en naasten
(ontwarren van de kluwen)

link

12:00 - 12:45
12:45 - 14:30

early-bird sessie 3
early-bird sessie 4
Plenaire sessie
Koffiepauze
parallelsessie 3
parallelsessie 4

parallelsessie 19
Advance care planning
en besluitvorming in de zorg
voor mensen met een
verstandelijke beperking:
hoe pak je het aan? link

link

parallelsessie 20
Het individueel zorgplan,
komt er nog wat van?!
link

early-bird sessie 7
early-bird sessie 8
Plenaire sessie
Koffiepauze
parallelsessie 15
parallelsessie 16
The Serious Illness ConverLanger doorleven dan
sation Guide – A Systematic
verwacht na een palliatieve
Intervention to Improve Comdiagnose, wat kom je tegen
munication In Serious Illness
en hoe vind je je weg? link
Care Engelstalige sessie link
Lunch
parallelsessie 21
parallelsessie 22
Proactieve zorgplanning
bij mensen met dementie
link

Ontstollend steen.
Rituelen aan het levenseinde

Plenaire afsluiting

link

link

link

link

