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KEUZEWORKSHOPS  
 
1. Spreken over het levenseinde: voor patiënten, door de huisarts 
Een publieksbijeenkomst door de eigen huisarts is een effectieve manier om mensen te informeren 
over de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Zij worden gestimuleerd 
over hun levenseinde na te denken en desgewenst wensen en voorkeuren vast te leggen en/of te 
bespreken met naasten en zorgverleners. Dit nog voordat zij ziek worden. 
 
Deze workshop gaat over de organisatie van en ervaringen met zo'n bijeenkomst. 
 
Door: Pieter Knibbe, huisarts, lid bestuur netwerk palliatieve zorg Zaanstreek/Waterland. 
 
2. Dyspnoe 
Kortademigheid is zowel voor patiënten als voor hulpverleners een lastig symptoom. Er zijn veel 
misvattingen over en het lijkt lastiger te bestrijden dan bijvoorbeeld pijn. In deze voordracht 
probeert Kris Mooren (longarts en consulent palliatieve zorg Spaarne Gasthuis, Haarlem) de 
belangrijkste misvattingen over kortademigheid recht te zetten en handvatten te geven voor de 
bestrijding ervan. 
 
Door: Kris Mooren Longarts en arts palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis 
 
3. Oog voor naasten 
Ondersteuning van naasten hoort bij goede palliatieve zorg. Naasten spelen vaak een sleutelrol in het 
bieden van goede zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij pakken deze rol veelal 
vanzelfsprekend op en verliezen hierbij eigen behoeften vaak uit het oog. Specifiek op naasten 
gerichte zorg en aandacht helpt hen in het omgaan met de verdrietige situatie van een ziek familielid 
(voorzorg). Na overlijden kan voor nabestaanden het wegvallen van aandacht en betrokkenheid van 
professionele zorgverleners de al aanwezige gevoelens van verlies en eenzaamheid versterken.  
 
Aandacht na overlijden van júist de zorgverleners die langere tijd ook in het leven van nabestaanden 
een belangrijk rol hebben gespeeld is ondersteunend in het rouwproces (nazorg). Maar hoe doe je 
dat? Wat is goede voorzorg? Wat is goede nazorg? Tegen welke hindernissen kan je aanlopen als 
zorgverlener?  
 
Marcella Tam, auteur van “Medereiziger. Steun van de partner van een ongeneeslijk zieke” en 
projectleider van het project Oog voor Naasten,  zal vanuit onderzoek, praktijk en persoonlijke 



ervaringen met u in gesprek gaan om samen te komen tot praktische handvatten waarmee u in uw 
praktijk meer oog voor naasten kunt hebben. 
 
4. Hoop in palliatieve zorg; handvatten voor communicatie 
‘Ik hoop dat we volgend voorjaar nog samen op vakantie kunnen,’ zegt een patiënt in september 
tegen je met een prognose van nog enkele maanden. Hoe reageer je?  
 
Hoop speelt een belangrijke rol in de laatste levensfase. Maar het kan ook tot spanningen tussen 
mensen en dilemma’s voor de zorgverlener leiden. Deze workshop helpt u om stil te staan bij de rol 
van hoop in de laatste levensfase en biedt u handvatten om daarover te communiceren met 
patiënten en naasten. 
 
Door: Erik Olsman, universitair docent & onderzoeker medische ethiek (LUMC), geestelijk verzorger 
(hospice Bardo) en ethicus (Regionale Toetsingscommissie Euthanasie). 
 
5. Wat je zegt doet ertoe; gesprekstechniek in de palliatieve zorg 
Het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland (2017) spreekt over de noodzaak van effectieve 
communicatie teneinde ruimte te creëren voor een humaan en waardig afscheid. Zowel in het 
contact met de ongeneeslijk zieke patiënt als met de naasten, maar ook binnen het multidisciplinaire 
team dat de palliatieve zorg verleent. 
 
In deze workshop zal kennisoverdracht plaatsvinden van evidence based interventies op het gebied 
van communicatie in de palliatieve zorg. De Emotionally Focused Therapy (EFT; Sue Johnsson, 2009) 
en het model van de Ars Moriendi (AM; C. Leget, 2012) biedt handvatten. Het managing Cancer And 
Living Meaningfully model van Rodin (CALM; Rodin, 2014) wordt besproken in bruikbaarheid voor de 
palliatieve praktijk.  
 
Geïnventariseerd zal worden wat u als deelnemer als complex ervaart in de dagelijkse klinische zorg 
voor palliatieve patiënten. 
 
Door: dr. Mecheline van der Linden, klinisch psycholoog, psychotherapeut Amsterdam UMC. 


