
 

Datum en locatie
Het congres Ziel en zakelijkheid in de zorg vindt plaats op vrijdag 30 november 2012 
in het Hoofdgebouw PGGM in Zeist.

Kosten
De kosten voor deelname aan het congres Ziel en zakelijkheid in de zorg bedragen 
€ 195,- (incl. btw). Studenten betalen € 45,- (incl. btw). Bij aanmelding dient 
een kopie van de collegekaart toegezonden te worden. De kosten zijn inclusief 
congresmaterialen, koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.bsl.nl/zielenzakelijkheid. Na inschrijving 
ontvangt u een bevestiging. Ongeveer twee weken voorafgaand aan deze 
bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. 
Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer 
geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?
Annuleringen worden alleen schriftelijke geaccepteerd. Bij annulering t/m 
15 november 2012 wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.  
Na 15 november 2012 kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van 
deelnemers is altijd mogelijk.

Samenwerkingspartners

Meer informatie
Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
030 - 638 36 38
congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

Praktische informatieSprekers

Met (inter)nationale topsprekers

•  Dr. Liselotte Dyrbre, Associate Professor and Consultant in the Division of  
Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, US

•  Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author of the book 
“Time to care. How to love your patients and your job”, New Zealand

•  Prof. dr. Sandra van Dulmen, bijzonder hoogleraar communicatie in de  
gezondheidszorg bij UMC Radboud Nijmegen en Nivel Utrecht

Bestemd voor
Specialisten, (huis)artsen (in opleiding) en verpleegkundigen(in opleiding)

www.bsl.nl/zielenzakelijkheid
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Compassion for Care is ontstaan vanuit een initiatief van medische studenten aan 
diverse universiteiten in Nederland. Inmiddels bestaat het team van Compassion 
for Care uit medische studenten en andere professionals. Compassion for Care 
zet zich in voor iedereen die werkt in de zorg. Zij zijn ervan overtuigd dat de 
terugkeer naar de menselijke maat weer balans kan brengen in de doorgeslagen 
efficiency en zal leiden tot grotere patiëntveiligheid, grotere patiënt- en 
medewerkerstevredenheid en kostenbesparingen. Compassion for Care is een 
onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.



Met Ziel & Zakelijkheid zetten we op een inspirerende, eigenzinnige en 
vooral praktische wijze de luiken van een nieuw tijdperk in de zorg verder 
open. Een tijdperk waar “balans tussen ziel en zakelijkheid” de norm zal 
zijn. Waar bevlogenheid en authenticiteit weer centraal in het zorgproces 
komen te staan en de oorspronkelijkheid van het zorgberoep als een 
magneet in de arbeidsmarkt zal fungeren.

Tijdens dit congres ontvangt u praktische en hanteerbare inzichten in de laatste 
trends en ontwikkelingen op het terrein van bevlogenheid en compassie. Hoe 
kunt u bestaande programma’s en best practices van collega’s effectief inzetten op 
terrein als zorgkwaliteit, patiënttevredenheid en verzuimreductie? In verschillende 
interactieve parallelsessies zult u kennismaken met mogelijkheden om het thema 
bevlogenheid en compassie resultaatgericht op de werkvloer te brengen.

We zullen u inspireren, (wetenschappelijk) motiveren en vooral praktische 
mogelijkheden bieden om verder met compassie aan de slag te gaan. Het is 
voor u de kans om naar bijzondere verhalen van collega’s te luisteren, deze 
te ontmoeten, te discussiëren en elkaar te inspireren om te komen tot een 
praktische vertaling van de compassie naar uw dagelijkse praktijk.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&VN en 
Accreditatiebureau Cluster 1.

ParallelsessiesProgramma
Ziel en zakelijkheid 
in de zorg

Sessie 1 Compassie of professionele afstand? 
  Monique Harskamp, A&O psycholoog, Diff’rence Advies en Training, 

Veenendaal

Sessie 2 Wees de verandering die je wilt zien
  Maleene de Ridder, Coaching&Consulting, partner in Professional 

Development, Enschede, o.a. ook coach bij het Carrièrecentrum 
voor Artsen’

Sessie 3* Ervaringsleren: kruip in de huid van zorgafhankelijkheid
  Alet Veldhuis en Chantal Schuitvlot-Beekman, sTimul Nederland, 

teamleiders bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.
  * Sessie 3 wordt in ronde 1 aangeboden voor de doelgroep 

verpleegkundigen en in ronde 2 voor de doelgroep artsen/AIOS/
coassistenten/medisch studenten

Sessie 4  Ga jij met COM-passie over de streep?
  Anne Spanjaart, Salmaan Sana, Susanne Laumer (teamleden 

Compassion for Care), Michael van Balken (neuroloog Rijnstate 
Ziekenhuis Arnhem)

Sessie 5   Blind vertrouwen. Vertrouwen als basis voor communicatie en 
compassie

  Mr. Esther Crombag, docente publieksrecht, Juridische Faculteit 
Universiteit Maastricht en auteur van ‘Blind vertrouwen’

Sessie 6  De Engagementgame: leidinggevenden hebben de sleutelrol  
tot bevlogenheid

  Simone Lexmond, Portfolio Development Manager / Staflid, 365, 
Utrecht

Sessie 7 Resilience binnen de Gelderse Vallei
  Ellen Bos, PhD bij TNO, Researcher & Consultant bij TNO kwaliteit 

van leven 

09.30 uur Ontvangst 

10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
  Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66 fractie, portefeuille 

Volksgezondheid, Welzijn&Sport en Homo- en Emancipatiebeleid

10.05 uur  Muzikale introductie door Vocalicious

10.15 uur  Welkomstwoord door de gastheer
  Bart Blanken, lid Executive Committee, Chief Marketing Officer 

PGGM, Zeist

10.25 uur  Beginnen bij jezelf
  Salmaan Sana, teamlid Compassion for Care

10.45 uur  Good Practice Gelderse Vallei: Innovatie met compassie en oog 
voor de patiënt

  Onder leiding van Marjolein Drent, longarts Ziekenhuis Gelderse 
Vallei Ede, bijzonder hoogleraar longziekten Universiteit Maastricht

11.10 uur  Pauze - Taste of Compassion, bezoek aan interactieve 
informatiemarkt

11.40 uur  Wetenschappelijke onderbouwing van de communicatie tussen 
zorgverlener en patiënt

  Prof. dr. Sandra van Dulmen, bijzonder hoogleraar communicatie in 
de gezondheidszorg bij UMC Radboud Nijmegen en Nivel Utrecht

12.15 uur Internationale ervaringen
  Distress in Doctors: Causes, consequences, and possible solutions
  Dr. Liselotte Dyrbre, Associate Professor and Consultant in 

the Division of Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota, US

  Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author 
of the book “Time to care. How to love your patients and your job”, 
New Zealand

13.00 uur  Lunchpauze – Taste of Compassion, bezoek aan interactieve 
informatiemarkt

13.45 uur Parallelsessie ronde 1

14.45 uur  Pauze – Taste of Compassion, bezoek aan interactieve 
informatiemarkt

15.30 uur Parallelsessie ronde 2

16.30 uur Take-home-message

17.00 uur  Afsluiting door de dagvoorzitter. Einde van het programma & borrel

Vocalicious

“We zitten in een overgangsperiode. Vele regels zorgen voor hoge kwaliteit, wordt 
gedacht. Hierin zijn we te ver doorgeschoten. Ik ben optimistisch. Het komt goed.  
We vinden de balans weer. Genezen doe je echt niet alleen met een medicijn of een 

operatie. Tijd en aandacht en echt meeleven zijn minstens zo belangrijk  
voor het genezingsproces.”

Michael van Balken, uroloog Rijnstate Arnhem
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(Inter)nationale topsprekers 

Met dagvoorzitter Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66 fractie, portefeuille 
Volksgezondheid, Welzijn&Sport en Homo- en Emancipatiebeleid

Meer inhoudelijke informatie via www.bsl.nl/zielenzakelijkheid


