Donderdag 10 december 2020
Muntgebouw, Utrecht

verantwoordelijkheid

“Als je iemand werkelijk serieus neemt, zorg je dat ze zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun leven”

Verantwoordelijkheid is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, werkzaam
in welk zorgdomein ook, hebben in hun praktijk met dit begrip te maken. Inhoud, reikwijdte
en domein van verantwoordelijkheid behoren tot de moeilijkste vraagstukken voor zowel
zorgprofessional, zorgorganisatie als patiënt en mantelzorger, iedere dag opnieuw.
Op 5 juni bespreken we welke verantwoordelijkheid degene heeft die ziek is en welke degene
die gezond is. Betekent burger zijn in onze samenleving dat je zelf verantwoordelijk bent voor
je gezondheid? Of is dat teveel gevraagd? En is het mogelijk besef van verantwoordelijkheid
te ontwikkelen bij mensen die dat niet (meer) hebben? We gaan uitgebreid in op de
verantwoordelijkheid van de professional: waar ben je verantwoordelijk voor, wanneer en in
welke mate neem je verantwoordelijkheid over? De wrijving tussen je professionele inzicht en
zelfbeschikking komt hierbij natuurlijk ook ter sprake. En we hebben het over de betekenis
van verantwoordelijkheid binnen het samenspel met collega’s in de organisatie of in de zo
vaak bepleitte keten met andere organisaties. Maar we zoomen ook in op de vraag waardoor
verantwoordelijkheid onder druk komt te staan. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk,
verantwoordelijkheid nemen?
Verantwoordelijkheid is het tweede thema in de serie ’Grote woorden in de gezondheidszorg’
waarin SCEM jaarlijks een kernbegrip uit de zorg belicht en vanuit diverse perspectieven laat
fileren. De serie biedt professionals in de zorg gelegenheid
stil te staan bij een woord dat gemakkelijk, soms wellicht
zelfs argeloos gebruikt wordt, maar van fundamentele
betekenis is voor patiënten, zorgprofessionals en de
wereld om hun relatie heen. Verantwoordelijkheid
verdient nadere reflectie en duiding. Dit symposium
geeft daartoe gelegenheid.
Graag tot 10 december!

Thom van den Heuvel, psycholoog en psychotherapeut
Piet-Hein Peeters, journalist

Het beeldmerk op de voorkant toont Plato. Hij zag al de waarden in van de holistische benadering: “U moet niet
proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder
de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van
de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd
heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat
ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.”

Programma
Voorzitters: Dr. Thom van den Heuvel en Piet-Hein Peeters
08.45 uur

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Associaties bij verantwoordelijkheid
Een kennismaking onder leiding van de dagvoorzitters

Verantwoordelijkheid, het recht en de zorg

11.00 uur

Verantwoordelijkheid en straf (Straf met Zorg)
• Mr. Rinus Otte, procureur-generaal
Zorg voor goede zorg: een hele verantwoordelijkheid
• Dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd
Afrondende gezamenlijke reflectie

11.15 uur

Pauze

10.00 uur
10.30 uur

De verantwoordelijkheid van de zorgprofessional

12.40 uur

Verantwoordelijkheid voor ons onvermogen
• Willemijn van Erp, specialist ouderengeneeskunde, wetenschapper
Ben ik hiervoor verantwoordelijk?
• Dr. Bauke Koekkoek, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst,
lector Onbegrepen gedrag en Samenleving
Afrondende gezamenlijke reflectie

13.00 uur

Lunch

11.40 uur
12.10 uur

De verantwoordelijkheid van de patiënt

15.00 uur

Hoe zorg je er als zorgverlener voor dat jouw patiënt meer
verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn gedrag?
• Dr. Thom van den Heuvel, psycholoog/psychotherapeut
De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt - interview met Annique Holleman
• Annique Holleman, ervaringsdeskundige en Piet-Hein Peeters, journalist
Afrondende gezamenlijke reflectie

15.10 uur

Pauze

14.00 uur

14.30 uur

Over verantwoordelijkheid

16.15 uur

De relatie tussen verantwoordelijkheid nemen en het goede doen
• Prof.dr. Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek
Korte afrondende gezamenlijke reflectie

16.25 uur

Afsluiting met borrel

15.35 uur

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór
de bijeenkomst € 299
Symposiumcommissie en voorzitters
Dr. Thom van den Heuvel • psycholoog/
psychotherapeut, afdeling Psychiatrie
Radboudumc en Scelta: Expertisecentrum voor
Persoonlijkheidsproblematiek
Piet-Hein Peeters • journalist

Doelgroep
Artsen en andere professionals in de zorg
Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABAN
(Accreditatie Bureau Algemene
Nascholing: geldig voor alle erkende
specialismen), KNOV en VVAK; bij
voldoende belangstelling wordt
aanvullend accreditatie aangevraagd
Datum en locatie
Donderdag 10 december 2020
Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Sprekers
Dr. Ronnie van Diemen • inspecteur-generaal
Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van VWS
Willemijn van Erp • specialist ouderengeneeskunde,
wetenschapper, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Thom van den Heuvel • psycholoog/
psychotherapeut, praktijkopleider Psychotherapie
afdeling Psychiatrie Radboudumc en Scelta:
Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsproblematiek
Annique Holleman • ervaringsdeskundige
Dr. Bauke Koekkoek • sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige crisisdienst, lector Onbegrepen
gedrag en Samenleving, HAN, Nijmegen;
Politieacademie, Apeldoorn

Piet-Hein Peeters • journalist
Prof.dr. Marian Verkerk • hoogleraar Zorgethiek,
Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch
Centrum Groningen

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Mr. Rinus Otte • procureur-generaal, Openbaar
Ministerie, Den Haag; bijzonder hoogleraar
Organisatie van de Rechtspleging, Rijksuniversiteit
Groningen

