
       
     
 
 

Uitnodiging Carrousel Palliatieve Spoedzorg 
10 maart en 31 maart 2020 18.00-22.30u 

Gebouw 2, LUMC 
 

Op 10 en 31 maart organiseren de Huisartsenposten Rijnland en het palliatief netwerk van Transmuralis een 
bijscholing over palliatieve spoedzorg. In de vorm van lezingen en een praktische carrousel komen veel 
aspecten van de palliatieve zorg, die u in de ANW tegenkomt, aan bod.   
 
Programma  
18.00u - 18.30u  Ontvangst met snack in het restaurant  
18.30u - 20.00u  1e  onderdeel programma (carrousel of centrale lezingen) 
20.00u - 20.30u  Pauze en maaltijd 
20.30u - 22.00u  2e onderdeel programma (carrousel of centrale lezingen) 
22.00u -   Afsluiting met borrel 
 
Twee groepen van ieder 20 huisartsen zullen afwisselend het theoretische en praktische deel volgen, 
onderbroken door een eetmoment. De vier werkstations van de carrousel duren ieder 20 minuten, met  
een kort roulatiemoment om een schema aan te kunnen houden van een in totaal 90 minuten durende 
praktische oefening.  
 

Centrale lezingen Sprekers 
 

Stations in de carrousel  Begeleiders 

1.  Pijn en regiefunctie  Carla Juffermans   1. Palliatieve sedatie Inge van Mansom 

2.  Existentiële vragen en     
spiritualiteit in de 
spoedzorg  

Arie Kooijman  2. Dreigende dwarslaesie Thecla van Dun 

3.  Delier tijdens de 
dienst  

Jacqueline Hovens 
/Tineke Vos 

 3. Ontregelde DM Els Roelofs  

   4.  Slikken lukt niet meer:  
     hoe verder met de medicatie? 

Maarten Dekker 

 
Doelgroep: huisartsen en derde jaars aios die verbonden zijn aan de SHR.  
 
Aanmelden: u kunt zich voor 1 maart opgeven via de mail opleidingen@shrnet.nl Wilt u aangeven of u beide  
avonden beschikbaar bent (met een eventuele voorkeursdatum) dan wel dat u 10 maart of 31 maart aanwezig  
zult zijn? Zodra de definitieve indeling bekend is ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Er kunnen per 
avond 40 huisartsen deelnemen. 
 
Kosten: de bijdrage voor deze avond bedraagt €30,-. U ontvangt een factuur bij de bevestigingsbrief. 
 
Accreditatie: Er is accreditatie toegekend voor 3 punten (huisartsen). 
 
Graag zien we u op één van beide avonden! 
Thomas Knol, medisch manager Huisartsenposten Rijnland 
Els Roelofs, kaderhuisarts palliatieve zorg  
Carla Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg 
Maaike Scheffer, programmaleider palliatieve zorg Transmuralis  
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