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Generalist or specialist palliative care?
Palliatieve zorg: generalistisch of specialistisch?
Graag nodigen we u uit voor de vierde editie van het Amsterdam Symposium on
Palliative Care op donderdagmiddag 9 oktober. Dit keer gaan we nader in op de
vraag of palliatieve zorg vooral generalistische zorg is, of dat ze specialistisch
genoemd kan, of moet worden. Wat verstaan we onder beide begrippen? Hoe
kwalificeren we de verschillende niveaus? Zijn artsen en zorgverleners in de
palliatieve zorg goed toegerust? En hoe vinden we elkaar als collega’s, voor
ruggespraak en advies?
Tijdens het symposium gaan vijf sprekers uit binnen- en buitenland op deze vragen
in, ieder vanuit zijn eigen perspectief en achtergrond. Ook uw inbreng is belangrijk,
want met het 4th Amsterdam Symposium on Palliative Care willen we, mede in het
kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ 2014-2020), de aanzet
geven tot een landelijke discussie over de vraag ‘generalistisch of specialistisch’,
en wat de verschillende keuzes betekenen voor de opleidingen van artsen en
verpleegkundigen. We hopen een gezamenlijk standpunt te kunnen definiëren voor
de agenda van het komende jaar.
Aan het einde van het symposium presenteren de vijf genomineerden voor de
Jaarprijs Palliatieve Zorg 2014 kort hun inzending. Hierna wordt de prijs uitgereikt
voor het beste wetenschappelijke artikel over palliatieve zorg / zorg rondom het
levenseinde.
We zien u graag op 9 oktober!
Bestuur Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc
U kunt zich hier aanmelden
Donderdag 9 oktober 2014
Auditorium Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
Amsterdam
Het Auditorium is in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. De parkeermogelijkheden zijn beperkt. De universiteit is echter uitstekend bereikbaar met het
openbaar vervoer. Zie: www.vu.nl
Inschrijfgeld: € 35,– per persoon. VUmc-medewerkers betalen geen inschrijfgeld;
tijdig aanmelden is wel noodzakelijk.

Programma

13:00 uur

Inschrijving

13:30 uur

Opening door prof. dr. Wouter Zuurmond
voorzitter van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc

13:40 uur

Prof. dr. Timothy Quill (University Rochester, NY)
Generalist plus specialist palliative care — creating a more
sustainable model

14:10 uur

Drs. John Oosterink (VUmc)
Spreekt over zijn onderzoek naar advance care planning bij
oncologische patiënten, en over de praktijk van huisartsen in de
palliatieve zorg

14:25 uur

Dhr. Jaap Gootjes MSc (hospice Kuria)
Veel zorgverleners weten niet wat ze niet weten, ondervindt
Jaap Gootjes. Hij gaat in op het thema van het symposium vanuit
verpleegkundigenperspectief

14:40 uur

Prof. dr. Cees Hertogh (VUmc)
Moeten alle specialisten ouderengeneeskunde ook specialisten
palliatieve zorg zijn?

14:55 uur

Pauze

15.25 uur

Prof. dr. Mari Lloyd-Williams (University Liverpool, GB)
Palliatieve zorg in Groot Brittannië. Where are we now and where are
we going?

16.00 uur

Jaarprijs Palliatieve Zorg
Presentaties door de auteurs van de vijf genomineerde
wetenschappelijke artikelen

16.30 uur

Bekendmaking winnaar Jaarprijs Palliatieve Zorg 2014

16.40 uur

Afsluiting en receptie

Sprekers

Timothy E. Quill is arts en als hoogleraar palliatieve zorg
verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit
van Rochester (NY - VS). Hij is hoofd van de afdeling
Palliatieve Zorg, consulent en voormalig president van de
American Academy of Hospice and Palliative Medicine.
Hij heeft veel publicaties en voordrachten op zijn naam
staan, vooral over de relatie tussen arts en patiënt, met
speciale aandacht voor beslissingen rond het levenseinde,
slechtnieuwsgesprekken, het eerder bespreekbaar maken van palliatieve zorg en
het verkennen van last-resort-opties. Een voorbeeld is Death and Dignity: A case
of individualized decision making (1991) gepubliceerd in de New England Journal
of Medicine. Zijn laatste boek Palliative Care and Ethics, geschreven samen met
Franklin Miller, verscheen eerder dit jaar bij Oxford University Press.
Mari Lloyd-Williams volgde haar klinische training
in Leicester en werd senior lecturer aan de universiteit
van Liverpool (GB). In 2003 kreeg ze op basis van haar
onderzoek en ervaring een leerstoel aan de faculteit
geneeskunde. Ze is auteur van meer dan honderd artikelen
en redigeerde verschillende boeken. Het researchprogramma
dat ze leidt omvat ruim 5,3 miljoen Britse pond. Het
gaat onder andere over screening op, en interventies bij
depressie, opzetten en uitvoeren van randomized controlled trials en onderzoek
naar symptoomlast bij niet-maligne aandoeningen, vooral dementie. Bijzondere
aandacht is er voor participatie van patiënten in het onderzoeksproces, vanaf het
onderzoeksidee tot en met de publicatie van het artikel. Mari Lloyd-Williams was
voorzitter / lid van verschillende commissies op het gebied van gezondheidszorg en
deskundigheidsbevordering.
Cees Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek
van de zorg aan het VUmc in Amsterdam. Na als universitair
docent te hebben gewerkt, stapte hij in 1990 over naar wat
toen nog verpleeghuisgeneeskunde heette, tegenwoordig
ouderengeneeskunde. Een docentschap combineerde hij met
het opzetten van het curriculum voor de vervolgopleiding
in dit toen pas erkende medisch specialisme. Onder meer
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schreef hij het leerboek Functionele geriatrie. In 2009 werd hij benoemd tot hoog
leraar en sinds twee jaar is hij hoofd van de sectie Ouderenonderzoek van de afdeling
Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde. Gerontopalliatieve zorg is een van de
speerpunten binnen dit onderzoek. Dit onderwerp staat centraal in zijn voordracht op
9 oktober. Cees Hertogh werkt een dag per week als specialist ouderengeneeskunde
in verpleeghuis Naarderheem te Naarden.
Jaap Gootjes werkte na zijn opleiding tot verpleegkundige
in Leeuwarden, in het VUmc in Amsterdam. Hij volgde onder
andere de IC- en de kaderopleiding en was een aantal jaren
leidinggevende op de Kinder IC. Van 1989 tot 1992 was hij
hoofd verplegingdienst in een verpleeghuis. Sindsdien werkt hij
in de palliatieve zorg, eerst als zorgmanager, nu als algemeen
directeur in hospice Kuria te Amsterdam. In 2003 rondde hij de
Master of Science in Nursing af in Utrecht en Cardiff.
Jaap Gootjes schreef mede het Zakboekje Palliatieve Zorg. Sinds 2003 is hij auditor /
voorzitter bij stichting Perspekt voor het kwaliteitskeurmerk palliatieve zorg voor
hospices en palliatieve units. Ook werkt hij mee aan de ontwikkeling van een nieuw
kwaliteitssysteem en keurmerkschema op basis van PREZO. Jaap Gootjes geeft
regelmatig scholingen voor verpleegkundigen en (huis)artsen en is bestuurslid van
de Associatie van High Care Hospices.
John Oosterink studeerde geneeskunde aan de VU te
Amsterdam. Hierna werkte hij een tijd als arts-assistent
psychiatrie en interne geneeskunde, voordat hij voor
anderhalf jaar naar Australië vertrok met zijn jonge gezin.
Na terugkeer volgde hij de huisartsopleiding in Utrecht.
In 2011 besloot hij naast zijn werk als praktiserend huisarts
eerst promotieonderzoek te gaan doen, alvorens zich
definitief als huisarts te vestigen.
Sinds twee jaar is hij verbonden aan het EMGO instituut voor onderzoek naar
gezondheid en zorg van het VU medisch centrum. Hier onderzoekt hij de
samenwerking en afstemming tussen oncologisch specialisten en huisartsen bij
tijdig spreken over het levenseinde.
In zijn lezing op 9 oktober gaat hij in op het perspectief van de huisarts in
generalistische of specialistische palliatieve zorg.

Aanmelden
Om deel te nemen aan het symposium kunt u zich hier aanmelden
Het inschrijfgeld is € 35,– per persoon. U ontvangt een factuur na aanmelding.
VUmc-medewerkers kunnen kosteloos 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 is restitutie niet meer mogelijk.
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. De Jaarprijs 2014 wordt uitgereikt aan de eerste auteur van het beste
wetenschappelijke artikel over palliatieve zorg / zorg rondom het levenseinde.
In aanmerking komen artikelen die zijn verschenen in, of geaccepteerd zijn door
peer reviewed tijdschriften. De artikelen worden beoordeeld door een jury samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg. Op het
symposium presenteren de vijf genomineerden kort de inhoud van hun artikel. De
prijs bestaat uit een oorkonde, deelname aan het EAPC congres in Kopenhagen in 2015
en een bedrag van € 2500,– te besteden aan een studiereis en / of congresbezoek.
Indienen van artikelen kon tot 1 september 2014.
Accreditatie is aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN),
verpleegkundig specialisten (VSR), maatschappelijk werkers (BAMw), eerstelijnspsychologen
(NIP) en geestelijk verzorgers (VGVZ).

Dit symposium is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc en
is georganiseerd in samenwerking met Sjerps Communicatie, Amsterdam.
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