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Palliative care in an aging society
Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving

Een symposium voor zorgverleners, onderzoekers en voor 

beleidsmakers van (gemeentelijk) zorg- en ouderenbeleid. 

Graag nodigt het bestuur van Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van 

het VUmc u uit voor zijn 3rd Amsterdam Symposium on Palliative 

Care dat dit jaar wordt gehouden op dinsdagmiddag 8 oktober. Tijdens 

dit symposium staat de palliatieve zorg in de ouder wordende samen-

leving centraal. In een afwisselend programma vertellen vier sprekers met 

verschillende wetenschappelijke achtergronden over hun onderzoek en 

bevindingen. Ze schetsen herkenbare situaties en geven waar mogelijk 

ideeën en handvatten voor de praktijk. Uiteraard is er ruimte voor uw 

inbreng en vragen, en zijn er mogelijkheden om te netwerken. Tijdens 

het symposium wordt de Jaarprijs Palliatieve Zorg 2013 uitgereikt.

Dinsdagmiddag 8 oktober

Auditorium Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105  

1081 HV Amsterdam

Het Auditorium is in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Er zijn 

beperkte parkeermogelijkheden. De Vrije Universiteit is uitstekend per 

openbaar vervoer bereikbaar. Zie hiervoor www.vu.nl

Accreditatie voor dit symposium is voor drie uren aangevraagd voor 

artsen (ABAN), klinische psychologen en verpleegkundigen (V&VN).



Programma

13:00 uur Ontvangst

13:30 Opening door prof. dr. Wouter Zuurmond,

   voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc

 

13:40 – 14:00 Prof. dr. Bregje Onwuteaka-Philipsen (VUmc)

   Palliatieve zorg in een vergrijzende samenleving,  

   een inleiding

14:05 -14:25 Drs. Mariska Oosterveld (VUmc)

    Persoonlijke waardigheid in het verpleeghuis

 

14:30 – 14:50 Prof. dr. Erik Scherder (VU) 

   Pijnbestrijding bij dementie

  

14:55 – 15:15 Pauze

15:15 – 15:45 Prof. dr. Friedemann Nauck  

   (Universiteit Göttingen, Duitsland) 

   Autonomy and trust in palliative care

15:55 – 16:30 Jaarprijs Palliatieve Zorg 2013

   Presentaties door de auteurs van de vijf genomineerde  

   wetenschappelijke artikelen

16:30 Bekendmaking winnaar Jaarprijs Palliatieve Zorg 2013

16:40 Afsluiting en receptie



Friedemann Nauck vervult verschillende bestuurlijke 

en onderzoeksfuncties in het veld van de palliatieve 

zorg. Hij is hoofd van de afdeling Palliatieve 

geneeskunde van de medische faculteit van de 

Georg August universiteit in Göttingen (Duitsland), 

waar hij ook de leerstoel Palliatieve geneeskunde 

bekleedt. Sinds drie jaar is hij voorzitter van de Duitse vereniging voor 

palliatieve geneeskunde. Hiernaast is Friedemann Nauck redacteur van 

het Zeitschrift für Palliativmedizin en lid van de European Association  

for Palliative Care (EAPC), waarvan hij deel uitmaakte van het bestuur 

(1995-2003). Nauck was voorzitter van het wetenschappelijk comité  

van het 11e EAPC Congres in Wenen (2009). Verder is hij lid van de  

EAPC-taskforce Centers of Excellence voor palliatieve zorg en lid van  

de taskforce voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in Europa.

Bregje Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar aan 

VUmc, bekleedt de leerstoel Levenseinde-onderzoek 

aan de afdeling Sociale geneeskunde en het EMGO-

instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg. 

Ze leidt er de onderzoekslijn public health at the 

end of life met de belangrijke thema’s palliatieve 

zorg, waardigheid, advance care planning en medische beslissingen rond 

het levenseinde. Bregje Onwuteaka kreeg een NWO/VICI-beurs (2008) om 

het patiëntperspectief en de wisselwerking tussen zorgverlener en patiënt 

in de laatste levensfase te onderzoeken. Sinds 1995 evalueert zij elke vijf 

jaar de regulering van euthanasie in Nederland. Bregje Onwuteaka is 

bestuurslid en lid van het dagelijks bestuur van het Expertisecentrum 

Palliatieve Zorg VUmc.



Mariska Oosterveld werkt op de afdeling Sociale 

geneeskunde van VUmc. Haar promotieonderzoek 

Persoonlijke waardigheid in het verpleeghuis 

(Dignity for nursing home patients: the influence 

of health care setting on dignity) maakt deel uit 

van een breder onderzoek naar het patiëntpers-

pectief en de wisselwerking tussen zorgverlener en patiënt in de laatste 

levensfase. Mariska Oosterveld studeerde Gezondheidswetenschappen 

aan de VU Amsterdam. 

Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie aan 

de VU Amsterdam, en hoogleraar Bewegingsweten-

schappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, 

legt zich sinds een aantal jaren toe op pijnbeleving 

en -bestrijding bij patiënten met neurologische 

aandoeningen als de ziekte van Parkinson en 

dementie. Inmiddels betrekt hij ook de palliatieve zorg in het onderzoek. 

Erik Scherder studeerde Klinische neuropsychologie aan de VU Amsterdam.
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Aanmelden 

Aanmelden voor dit symposium kan uitsluitend via de websites:

www.vumc.nl/epz

www.netwerkpalliatievezorg.nl/amsterdam

Het inschrijfgeld is € 30,- per persoon. U ontvangt een factuur na 

aanmelding. Medewerkers van het VU medisch centrum kunnen 

zonder kosten aan het symposium deelnemen, maar worden wel 

gevraagd zich aan te melden.

Restitutie van het inschrijfbedrag kan alleen wanneer u uw deelname  

vóór 1 oktober annuleert. Daarna kan er geen restitutie meer plaatsvinden.

Meer informatie
drs. Wim Jansen, coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc

T 020 4442933  E wjj.jansen@vumc.nl 

Persvragen
mw. Marieke Sjerps, Sjerps Communicatie

T 020 4192019  E info@sjerps.com

Jaarprijs
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft de Jaarprijs Palliatieve Zorg 

ingesteld. Deze wordt tijdens het symposium voor het eerst uitgereikt aan de 

auteur van het beste wetenschappelijke artikel over palliatieve zorg - zorg rondom 

het levenseinde. In aanmerking komen artikelen die zijn verschenen in peer reviewed 

tijdschriften. Vijf genomineerden presenteren op het symposium kort de inhoud 

van hun artikel. Hierna wordt de winnaar bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een 

oorkonde, deelname aan het EAPC Researchcongres 2014 in Lleida (Spanje), en 

een bedrag van € 2500,- te besteden aan een studiereis en/of congresbezoek. 

Indienen van artikelen is nog mogelijk tot 1 september 2013. 

De abstracts/artikelen worden beoordeeld door een jury bestaande uit 

vertegenwoordigers van de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg in Nederland. 

Meer informatie over de voorwaarden, zie het Reglement Jaarprijs Palliatieve Zorg 

2013 op www.vumc.nl/epz

Dit symposium is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc 

en is georganiseerd in samenwerking met Sjerps Communicatie, Amsterdam.


