‘Hoop en hopeloosheid in de palliatieve zorg’
Uitnodiging Symposium
Netwerk Palliatieve Zorg Almere

Erik Olsman is gepromoveerd op dit onderwerp en laat hiervan de
verschillende aspecten zien. Zijn veronderstelling is dat mensen die
hoop – en ook zichzelf en anderen – vanuit verschillende
perspectieven kunnen zien, beter kunnen afstemmen op (de hoop
van) hun medemensen. U krijgt handvatten aangereikt om uw
communicatief repertoire te verbreden.
Corine Nierop-Van Baalen, verpleegkundig specialist oncologie in
Alrijne ziekenhuis, doet onderzoek naar de betekenis van hoop bij
mensen met kanker. Zij zal op interactieve wijze aan de hand van
casuïstiek ingaan op wat hoop betekent voor palliatieve patiënten.
Ook zal zij resultaten uit onderzoek bespreken over hoe
Nederlandse hulpverleners het omgaan met palliatieve patiënten
ervaren. De presentatie zal eindigen met enkele praktische tips.

Datum:
Tijd:
Locatie:

17 januari 2019
17.00 - 20.30 uur
Places to work, Wisselweg 33, 1314 CB Almere

Dit symposium is gratis en bedoeld voor: huisartsen, specialisten,
apothekers, (oncologie, wijk, specialistische) verpleegkundigen,
vrijwilligers, mantelzorgers ……

Programma
Het thema ‘hoop’ speelt een grote rol in de palliatieve fase. Hoop
kan patiënt en naasten helpen om het vol te houden. Soms is er
sprake van hoop tegen beter weten in. Dit laatste kan de
zorgverlener voor een lastig dilemma plaatsen, bijvoorbeeld
wanneer de patiënt hoop koestert op genezing bij een ongeneeslijke
ziekte. Hoop verandert als de fysieke conditie van de patiënt
verandert. De zorgverlener moet een balans zien te vinden tussen
het aanspreken van hoopgevende elementen enerzijds en de
erkenning van verlies en lijden anderzijds. Sprekers: Erik Olsman
en Corine Nierop- van Baalen

17.00 uur
17.30 uur
17.40 uur
18.40 uur
19.10 uur
19.25 uur
20.20 uur
20.30 uur

Ontvangst met broodmaaltijd
Inleiding door de voorzitter
Hoop en hopeloosheid; Dr. Erik Olsman
Intermezzo
Pauze
Omgaan met hoop; Corine Nierop-Van Baalen
Afsluiting door de voorzitter
Hapje en een drankje

U kunt zich hier aanmelden

