Programma
Plenaire introductie
Binnenkomst en welkom en kleine introductie over dakloosheid (Esmé
Wiegman, 10 minuten)
Het Project: wat hebben we de gezien en samen opgebouwd met de
praktijk? (Hanna Klop, 15 minuten)
Betekenis en principes van palliatieve zorg (Margriet Wieles, 15
minuten)
De ouder wordende dakloze (Frank van der Schee, 15 minuten)
Professional aan het woord: consultatie, MDO’s en scholing en wat je
er aan hebt in de praktijk (Andrea van der Gevel, 15 minuten)
Korte pauze (5 minuten)

Workshop ronde 1 (30 minuten)
5 minuten wisseltijd
Workshop ronde 2 (30 minuten)

Plenaire afsluiting
Hulpmiddelen die je kunt gebruiken (Renske Boogaard, 5 minuten)
Wijzen op draaiboek & afsluiting (Hanna Klop, 5 minuten)

Workshops
1. Ziektebeelden bij een ouder wordende populatie (Andrea van der
Gevel)
2. Palliatieve zorg voor mensen die middelen gebruiken (Tom Matthews)
3. Herkennen van de palliatieve fase en vooruit kijken: wat kan helpen?
(Margriet Wieles)
4. Samenwerken in de keten in de zorg voor een ernstig zieke bewoner
(Renske Boogaard)
5. Opzetten van samenwerking met palliatieve zorg professionals en
begeleiding van het team: voor managers (spreker wordt nog benaderd)

Doelgroep
o
o

o

o
o

Huisartsen, straatdokters, GGD-artsen
Specialisten ouderengeneeskunde en AVG werkzaam in de
maatschappelijke opvang en/of de locaties voor beschermd
wonen
Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de
maatschappelijke opvang en/of de locaties voor beschermd
wonen
Agogisch medewerkers werkzaam in de maatschappelijke opvang
en/of de locaties voor beschermd wonen
Andere belangstellenden

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN en ABAN

Aanmelding

Informatie over de sprekers
Esmé Wiegman is sinds 2020 directeur van Valente, branchevereniging voor participatie,
begeleiding en veilige opvang. Voorheen was zij onder andere bestuurder van Palliatieve
Zorg Nederland (PZNL) en directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging.
Margriet Wieles is verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Hospice Kuria en het
supportive care team van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Margriet is als consulent
gekoppeld aan de Aak en de Majoor Bosshardtburgh in Amsterdam vanaf 2019.
Frank van der Schee is ervaringsdeskundige en straatadvocaat, werkzaam bij Basisberaad
Rotterdam. Frank is jarenlang dakloos geweest. Eerder was hij onder andere werkzaam bij
de Cliëntenraad van de Nico Adriaansstichting (NAS) en was hij daar vertrouwenspersoon.
Hij heeft als doel om bruggen te bouwen tussen daklozen en beleidsambtenaren.
Andrea van der Gevel is verpleegkundige en verpleegkundig zorgcoördinator Havenzicht
Centrum voor Diensten (CVD) Rotterdam. Zij coördineert de verpleegbedden en dagelijkse
zorg voor de bewoners van Havenzicht. Regelmatig overlijden er mensen in Havenzicht.
Andrea werkt veel samen met straatdokter Marcel Slockers.
Renske Boogaard is gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij Lelie Zorggroep en
verpleegkundig consulent bij het Consultatief Palliatief Team (CPT) in Rotterdam. Ze is
docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg en ketencoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg
Rotterdam en Omstreken. Renske is als consulent gekoppeld aan Havenzicht vanaf 2019.
Tom Matthews is GGD-arts bij De Aak van HVO Querido en huisarts. De Aak is een locatie
voor 24-uurszorg en begeleiding van cliënten met o.a. een achtergrond van dakloosheid.
Hier zijn ook verpleegbedden beschikbaar. Regelmatig overlijden er mensen in de Aak.
Hanna Klop is sinds 2016 onderzoeker bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij richt zich
op onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn en het
verbeteren van deze zorg. Voorheen was zij onder andere werkzaam bij het Leger des
Heils en het Catharijnehuis in Utrecht.

