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De Week van reflectie gaat op maandag 20 november 2017 in het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis van start met het Jubileumcongres ‘Met hart & ziel voor
goede zorg; Ethiek in de praktijk’. U kunt deelnemen aan een exclusieve masterclass met inspirerende lezingen van topsprekers. En er zijn twee praktijkgerichte
workshoprondes met actuele thema’s. Het jubileumcongres wordt opgeluisterd
met een uniek initiatief ter gelegenheid van tien jaar Week van reflectie: ‘Het Grote
Ethiekdebat’. Hét debat over ethiek & de toekomst van de zorg.
Het jubileumcongres is de feestelijke kick-off van de tiende Week van reflectie.
Dagvoorzitter: Ruud Koolen, uitgever Springer Media en oprichter Skipr.

Exclusieve masterclass met lezingen van topsprekers
U kunt deelnemen aan de exclusieve masterclass ‘Met hart & ziel voor goede zorg; Ethiek
in de praktijk’, met inspirerende lezingen van topsprekers: dr. Anita Wydoodt, lid Raad
van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; prof. dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Leyden Academy; Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland; prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de
Universiteit voor Humanistiek (UvH). Lees meer...

Het Grote Ethiekdebat
Het Jubileumcongres wordt opgeluisterd met een uniek initiatief ter gelegenheid van
tien jaar Week van reflectie: ‘Het Grote Ethiekdebat’. Hét debat over ethiek & de toekomst
van de zorg, met bijdragen van toonaangevende sprekers: mr. André Rouvoet, voorzitter
Zorgverzekeraars Nederland; drs. Gonny van Dalfsen, coördinerend senior inspecteur,
Inspectie voor de Gezondheidszorg; Henk Bakker, voorzitter V&VN, beroepsvereniging
voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten; IIlya Soffer,
directeur Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte; Erik
Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en
Welzijn. Lees meer...

Praktijkgerichte workshops
U kunt tijdens het jubileumcongres deelnemen aan twee praktijkgerichte en interactieve
workshops. Er is een inspirerend aanbod van actuele thema’s. Aan het workshopprogramma wordt meegewerkt door het Toetstheater. Lees meer...
Profiteer van de vroegboekkorting
Meld u snel aan voor dit bijzondere jubileumcongres en profiteer van de vroegboekkorting. Tot 27 oktober 2017 is uw bijdrage € 175; inclusief koffie/thee, lunch, netwerkborrel
en voor elke deelnemer het boek ‘Bezield besturen’. Na 27 oktober 2017 is uw bijdrage
€ 225. Commerciële partijen: € 250. Prijzen zijn exclusief BTW. Bijdragen komen ten goede
aan de Week van reflectie. U bent van harte welkom!
Aanmelden Jubileumcongres: congres@weekvanreflectie.nl
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Praktische informatie
Datum: maandag 20 november 2017
Tijd: 9.45 - 16.00 uur; ontvangst vanaf 9.00 uur. Na afloop van 16.00 - 17.00 uur feestelijke
netwerkborrel en receptie t.g.v. tien jaar Week van reflectie
Plaats: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, locatie TweeSteden, Dr. Deelenlaan 5, Tilburg
Voor wie: verpleegkundigen, verzorgenden; verpleegkundig specialisten; jeugdhulpmedewerkers; artsen; specialisten; medewerkers jeugdgezondheidszorg en welzijn; geestelijk
verzorgers; Commissies Ethiek; Cliëntenraden; Patiëntenraden; VAR; leidinggevenden,
directeuren, bestuurders & toezichthouders in de zorg, jeugdhulp en welzijn; docenten en
studenten (zorg)opleidingen; beleidsmedewerkers gemeenten; en andere geïnteresseerden.
Initiatief en organisatie
Het Jubileumcongres van de Week van reflectie wordt georganiseerd m.m.v. een groot
aantal zorginstellingen, cliëntorganisaties; beroepsvereniging voor verpleegkundigen,
verzorgenden en verpleegkundig specialisten; opleidingen; universiteiten; adviseurs en
ambassadeurs Week van reflectie; Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis; en andere betrokkenen. Concept en organisatie: ethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, communicatiespecialisten en initiatiefnemers Week van reflectie; founders Communicatie Company.
Meer informatie: telefoon 088 - 626 65 29 of e-mail info@weekvanreflectie.nl
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