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Datum
Donderdag 4 juni 2015

Locatie
Jeroen Bosch Ziekenhuis
‘s-Hertogenbosch
Doelgroep
Verpleegkundigen,
geestelijk verzorgers,
artsen, medisch
specialisten en
belangstellenden
uit ziekenhuizen.
Prudentia
Conferentie- en
publicatiereeks over
‘praktische wijsheid’
op initiatief van het
Radboudumc.
Informatie
PAO Heyendael
Birgit Rissenbeek,
projectmedewerker

T 024 361 76 88
E birgit.rissenbeek@
radboudumc.nl

Inschrijven
U kunt zich inschrijven
via de website
www.paoheyendael.nl/
prudentia2015
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Hoe kunnen wij u helpen?
Je zorgt Betrouwbaar
Je zorgt Betrouwbaar
voor
voor
elkaar
elkaar
Mooie woorden waarmaken

Verantwoord

Toelichting
Met hun slogan willen veel ziekenhuizen laten zien waar ze voor staan. Vaak
profileren ze zich met prachtige woorden, zoals aandacht, respect, vakmanschap,
betrokkenheid of betrouwbaarheid. Maar lukt het ook om deze mooie woorden
waar te maken?

Deze Prudentiaconferentie is gericht op toerusting van zowel zorgverleners als
managers en bestuurders in ziekenhuizen, zodat zij samen waar kunnen maken
waar hun ziekenhuis voor staat.
Sprekers
Mr. J.M. (Marius) Buiting
Arts, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de
Zorginstellingen (NVTZ), Utrecht
Dr. M.G. (Mariëlle) van Pampus
Gynaecoloog, perinatoloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
Dr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe
Universitair docent ethiek, Universitair Medisch Centrum Groningen
Keuzeprogramma
In twee rondes komen de volgende vragen aan bod:
1. Moreel overleg bij de koffieautomaat; kan dat? Jos Kole
2. Het kloppend hart Wout Huizing
3. Regelarme zorg in het ziekenhuis? Gerrit Leene / Roel Ligthart Bosch
4. Ondeugden als opmaat voor goede zorg Linus Vanlaere
5. Moreel beraad volgens Dilemma’s in kaart Marcia Smits

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
• De V&VN om de conferentie als geaccrediteerd aanbod op te nemen in
het kwaliteitsregister.
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
• De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).
• Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

