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Week van reflectie

Dynamische Week van reflectie met enthousiaste 
deelnemers en duizenden inspirerende activiteiten
Maandag 26 t/m vrijdag 30 november 2018 
De Week van reflectie is uitgegroeid tot een breed initiatief met duizenden activiteiten 
in het hele land. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en andere 
betrokkenen is enthousiast bezig met de organisatie van activiteiten voor de elfde 
Week van reflectie, die plaatsvindt van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november 
2018. De Week van reflectie gaat op maandag 26 november 2018 van start met het 
inspirerende congres ‘Met hart & ziel voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek’, met 
bijdragen van Ronnie van Diemen, Sander de Hosson, Jacobine Geel, Carlo Leget, Eric 
Zwennis, Leo Visser, en vele anderen. Een dynamische start van de Week van reflectie.

Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten, jeugdhulpprofessionals, bestuur-
ders, cliënten en andere betrokkenen gaan tijdens de Week van reflectie met elkaar in 
gesprek over goede zorg, en er is aandacht voor ethische dilemma’s in de dagelijkse prak-
tijk. De kwaliteit van de zorg staat centraal, met aandacht voor ethiek, zingeving, ethische 
reflectie en moreel beraad.

Wij doen mee aan Week van reflectie
Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, oplei-
dingen en andere betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie 
inspirerende activiteiten, die laten zien hoe binnen de eigen organisatie met hart & ziel 
wordt gewerkt aan goede zorg. Deelnemers verbinden de activiteiten met thema’s die 
actueel zijn binnen de eigen organisatie. De Week van reflectie laat zien wat er goed gaat 
in de zorg, met positieve praktijkvoorbeelden en verhalen. Bijdragen zijn welkom. Bekijk 
overzicht van deelnemers....

Aanmelden Activiteitenagenda 2018
Doe mee aan de Week van reflectie, en laat de mooie initiatieven in uw organisatie zien. U 
kunt activiteiten aanmelden voor de Activiteitenagenda. De Activiteitenagenda trekt jaar-
lijks ruim 345.000 bezoekers. Bijdragen welkom! Bekijk Activiteitenagenda en lees meer 
over aanmelden activiteiten...

Week van reflectie congres met presentaties topsprekers
De Week van reflectie gaat op maandag 26 november 2018 in het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis van start met het inspirerende congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie 
& ethiek’. U kunt deelnemen aan een exclusieve masterclass met presentaties van topspre-
kers: dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 
dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen; drs. Jacobine Geel, voor-
zitter GGZ Nederland; en prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor 
Humanistiek. Aansluitend verzorgen de vier sprekers een interactieve deelsessie over het 
thema van hun presentatie. Een unieke kans om een deelsessie bij te wonen met de spre-
ker van uw keuze. En er is volop gelegenheid om deel te nemen aan praktijkgerichte work-
shops over actuele thema’s. Lees alles over het congres ...

Persbericht 
pagina 1 van 2

Week van reflectie congres

Ronnie van Diemen, Sander de Hosson, 
Jacobine Geel, Carlo Leget e.v.a.

Maandag 26 november 2018

Tijd voor reflectie & ethiek

voorHart
goede zorg
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Meld u snel aan voor het congres en profiteer van de vroegboekkorting
Meld u snel aan voor het congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie & ethiek’ en pro-
fiteer van de vroegboekkorting. Tot 31 oktober 2018 is de deelnameprijs € 195; inclusief 
lunch, koffie/thee, en na afloop drankje en een hapje.  Lees de praktische informatie ...

Aanmelden Week van reflectie congres 2018: activiteiten@weekvanreflectie.nl

Complimentenweek
De Week van reflectie is Complimentenweek. Stuur de Complimentenkaart in de Week van 
reflectie naar collega’s, medewerkers en vrijwilligers in uw organisatie. Laat weten dat u 
alle inzet voor goede zorg waardeert. De Week van reflectie draagt met dit initiatief bij aan 
meer vriendelijkheid en compassie in de zorg. Download de Complimentenkaart....

Breed samenwerkingsverband
De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugd-
hulporganisaties, cliëntenraden, patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, 
specialisten, jeugdgezondheidszorg, Partners Week van reflectie, de regioambassadeurs 
en andere betrokkenen in het hele land. Zorgethici AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay 
zijn de initiatiefnemers en organisatoren van de Week van reflectie. Onze gezamenlijke 
missie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Meer informatie: www.weekvanreflectie.nl
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Wij doen mee !
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