Amsterdam, 14 september 2021

Betreft: Cursus ‘Palliatieve zorg’.

Geachte collega,
Woensdag 8 december 2021, van 13.30 - 16.30 uur, vindt de cursus ‘Palliatieve zorg’ plaats in ACTA
te Amsterdam. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook
toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. De cursus staat onder
leiding van Prof. Dr. Carlo Leget.
De Palliatieve zorg is een belangrijk en fascinerend onderwerp, waar je als mondzorgverlener in de
zorg voor ouderen bekend mee moet zijn. Prof. dr. Carlo Leget vertelt over het onderwerp aan de
hand van zijn vele ontmoetingen met ouderen. Een cursus zoals deze wordt niet vaak gegeven, ik
beveel hem van harte aan!
Meer informatie over de spreker en de cursus vindt u in de bijlage.
U kunt zich voor de cursus opgeven via https://bt-academy.nl.
De prijs van deze cursus bedraagt:
Tandarts/arts/psycholoog
Mondhygiënist/tandprotheticus
Assistent/student

€ 275,‐
€ 170,‐
€ 70,‐

De namen van de deelnemende tandartsen en mondhygiënisten aan deze module worden na
afloop, ter registratie in het kwaliteitsregister (KWIS), aan het KRT/KRM/MZR doorgegeven.
Ik hoop u 8 december te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Claar van der Maarel-Wierink

Bijlagen: 1

Cursusomschrijving
Kenmerkend voor de palliatieve zorg is de expliciete aandacht voor de grote vragen van het leven.
En kenmerkend voor onze tijd en onze cultuur is de verlegenheid met deze vragen. Die
verlegenheid werkt door tot in de naamgeving van wat in het Engels ‘spiritual care’ heet, en een
groeiend terrein van wetenschappelijk onderzoek vormt. Aandacht voor zinvragen, existentiële
vragen, levensvragen, bestaansvragen, spiritualiteit, geloof, religie, levensbeschouwelijkheid:
zoveel woorden, zoveel zinnen. In deze cursus worden praktische handvatten gegeven om deze
dimensie van zorg vorm te geven in de dagelijkse praktijk.

Curriculum Vitae:
Prof. dr. C. Leget, hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve
zorg vanuit de Associatie van Highcare Hospices en het IKNL; Lid van de Gezondheidsraad.

