
Oud en Nieuw Koffietafel Propallia
17 December 2020, 09.15-11.00 uur
Zoom (en wie weet, deels in het LUMC)

Wat hebben we in 2020 in de palliatieve zorg in de regio
bereikt en waar willen we in 2021 naartoe?

Tijdens de digitale koffietafel (onder het genot van een eigen gemaakt 
kopje koffie en door u zelf gebakken lekkers) maken we de balans op van 
2020 en blikken we vooruit. U kunt digitaal netwerken in een van onze 
gezellige breakout rooms met patiënten en naasten, collega’s uit de zorg, 
het onderwijs en onderzoek. Ook kunt u in onze plenaire ruimte luisteren 
naar de 2 minuut pitches waarin de organisaties binnen de Propallia 
regio terugkijken op 2020 en hun plannen voor 2021 presenteren. 

Graag aanmelden vóór 7 december 2020 via info@propallia.nl. U 
ontvangt dan de zoomlink en een programma. U kunt dan ook aangeven 
of u een pitch wilt doen namens uw organisatie. 

Stuur vooral dit bericht door naar andere geïnteresseerden!

mailto:info@propallia.nl


Programma

Oud en Nieuw Koffietafel Propallia

17 December 2020, 09.15-11.00 uur

Wat hebben we in 2020 in de 
palliatieve zorg in de regio bereikt
en waar willen we in 2021 naartoe?

Tijd Programma onderdeel

09.00-09.15 Inloop:  tijd om te checken of je PC en webcam naar behoren werkt :☺

09.15-09.25 Opening, terug- en vooruitblik Propallia door Stefan Fiselier, voorzitter

09.25-09.30 Patiënten en naasten:  Pitch Loek Wheeler

09.30-09.50 Netwerken Pallliatieve Zorg:  Maaike Scheffer, Sven Zeilstra, Jopke Kruyt, Ineke Weverling
en Kinderpalliatief network (Leandra Beeloo)

09.50-10.00 Koffietafel 1: Netwerken in breakout rooms  (je mag ook naar een ander groepje
wandelen)

10.00-10.05 Pauze

10.05-10.20 Onderwijs en onderzoek:  pitch over onderwijsknooppunt (Karen Weisfelt/Isabelle 
Booden), onderwijs bij Marente (Wieneke van Rooijen), Oog voor Naasten en 
Nabestaanden (Marcella Tam), Expertisecentrum Palliatieve Zorg (????)

10.20-10.25 Muzikaal intermezzo

10.25-10.35 Pitches diverse instellingen (w.o.Humanitas)

10.35-10.45 Koffietafel 2: Bijkletsen in breakout rooms

10.45-10.50 Wordt nader bekend gemaakt

10.50-11.00 Afsluiting door Stefan Fiselier

Zoom link: klik hier
Meeting ID: 811 8755 0259
Passcode: 255711

https://us02web.zoom.us/j/81187550259?pwd=Um5XVXZ2b3VYNnhjbWFXWlhucENrQT09

