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Uitnodiging Branchemeeting 2019  

Expertisecentrum Hospice De Regenboog Nunspeet organiseert samen 

met het netwerk palliatieve zorg de Branchemeeting 2019. U bent als 

zorgprofessional van harte uitgenodigd. Als sprekers hebben we 

uitgenodigd Everlien de Graaf, Gon Uyterwaal en Marieke Sprong. 

 

Thema: Angst, een moeilijke vangst 

 

Programma 

18.30 Inloop met koffie en thee, stands 

bekijken 

19.00  Welkom  

19.05 Everlien de Graaf –meten en 

interventies van angst 

20.00 Gon Uyttewaal, Angst vanuit  

verpleegkundig perspectief 

20.30  Koffie en thee stands bekijken 

20.45  Margriet Sprong, dimensies van 

angst vanuit de geestelijke 

verzorging 

21.15  Vragen aan Panel  

    21.30  Slotwoord en ruimte om stands 

te bekijken en elkaar te 

ontmoeten. 

Inschrijven 

De inschrijving voor deze Branchemeeting verloopt via het Netwerk 

Palliatieve Terminale Zorg Noordwest Veluwe. Via hen wordt u ook verder 

op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond de Branchemeeting. 

Inschrijven kan vanaf 1 september via dit formulier. 

Branchemeeting 2019 

Donderdag 10 oktober 2019 

18.30 – 21.30 

Zalencentrum De Pineta, 

Elspeterweg 6, 8071 PA Nunspeet 

Accreditatie V & VN 2 punten 

€ 15,00 

Inschrijven via 

www.hospicenunspeet.nl/branche

meeting 

Vragen/info: 0341-250962 

info@hospicenunspeet.nl 

 

 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestveluwe/Hulpverleners/Scholing/sdid/56/Branchemeeting-Angst-een-moeilijke-vangst
http://www.hospicenunspeet.nl/branchemeeting
http://www.hospicenunspeet.nl/branchemeeting
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Toelichting op de lezingen 

Everlien de Graaf: In deze bijeenkomst worden de resultaten van recent 

onderzoek naar angst in de palliatieve fase vanuit het perspectief van de 

patiënt, naaste en zorgverlener gedeeld met de deelnemers. Vervolgens 

wordt op basis van deze kennis in een actieve werkvorm besproken hoe 

deze nieuwe kennis kan bijdragen aan het omgaan met angst in de 

dagelijkse zorgverlening. 

Gon Uyttewaal: Met de uitkomsten van alle wetenschappelijke 

onderzoeken willen we aan de slag. Gon bespreekt het thema angst 

vanuit het perspectief van de verpleegkundige en verzorgenden. 

Margriet Sprong: Angst en spiritualiteit raken elkaar en beïnvloeden 

elkaar. We gaan het hebben over het belang van de innerlijke ruimte en 

ontdekken onze eigen zingevingskader. 

Stands  

Er zullen verschillende stands zijn waar u rustig kunt rondkijken en kunt 

netwerken. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


