
 
 

Het programma van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg beloofd erg interessant te 
worden. Zie HIER het programmaschema.  
 
Plenaire sprekers zijn: 
 
Donderdag: 
Gezamenlijke voordracht door Jacqueline de Graaf en Yvette van der Linden 
Bio Jacqueline de Graaf 
Jacqueline de Graaf is internist en 15 jaar opleider interne geneeskunde 
geweest in het Radboudumc. In 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar 
de Radboudumc Health Academy alwaar zij werkzaam is als 
Opleidingsdirecteur Medische (Vervolg) Opleidingen en hoogleraar met als 
leeropdracht: professionele ontwikkeling in de medische 
vervolgopleidingen. Zij is o.a. voorzitter van het college medisch 
vervolgopleidingen (CMV) van de NFU, bestuurslid binnen deelproject FMS 
opleiden 2025 en voorzitter van de landelijke werkgroep 'visie op het 
opleidingscontinuum - van arts tot geneeskundig specialist'. Haar drive en passie betreft het 
innoveren van de medische (vervolg)opleidingen om toekomstbestendige geneeskundig specialisten 
opleiden. Dit omvat thema's als 'de generalist&specialist', meer integratie en samenwerken tussen 
medische opleidingen en uiteraard ook de cultuurverandering  (werk-prive balans, de menselijke & 
de dialoog).   
 
Bio Yvette van der Linden 

Yvette van der Linden werkt als radiotherapeut-oncoloog in het LUMC, is 

oprichter en hoofd van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC, vice-

voorzitter van consortium Propallia en voorzitter van de landelijke 

werkgroep Onderwijs van de samenwerkende EPZ. Sinds juni 2020 

bekleedt zij de leerstoel Palliatieve Geneeskunde die mede is ingesteld 

door IKNL. Speerpunten van het EPZ LUMC zijn onder meer 

onderwijsverbetering, oog voor naasten en nabestaanden, twee-

sporenbeleid en patiënt-empowerment. 

 
 
 
  

https://www.palliactief.nl/congressen-symposia/congres/details/nationaal-congres-palliatieve-zorg-2022


Cees Hertogh 
Bio Cees Hertogh studeerde Geneeskunde en Wijsbegeerte der medische 
wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 
promoveerde hij daar. Sinds 1991 is Cees geregistreerd specialist 
ouderengeneeskunde. In 2009 is hij benoemd tot hoogleraar ‘ethiek van de 
zorg voor kwetsbare ouderen’, en in 2012 tot hoogleraar 
‘ouderengeneeskunde’. Cees is hoofd van de afdeling 
ouderengeneeskunde en van het Universitair Netwerk Ouderenzorg 
Amsterdam (UNO Amsterdam), een academische werkplaats waarin de 
afdeling ouderengeneeskunde samenwerkt met 23 zorgorganisaties. Zijn onderzoek richt zich op 
dementie, gerontopalliatieve zorg, geriatrische revalidatie en ethische vragen in de zorg voor en 
behandeling van kwetsbare ouderen met multimorbiditeit. Hij begeleidt momenteel 18 promovendi. 
Verder is Cees een van de oprichters van het centrum voor wilsbekwaamheidsvragen dat verbonden 
is aan de afdelingen was hij in de afgelopen twee jaar lid van het OMT COVID-19.  
 
Gezamenlijke voordracht door Astrid Kodde en José Maas 
Bio José Maas: 
José Maas is geboren in 1958 en sinds 1977 werkzaam in de zorg. 
Begonnen als verzorgende behaalde zij in 1994 het HBO V diploma en in 
2020 sloot zij de Post HBO opleiding palliatieve zorg in Utrecht af. Jose 
ervaart het werken in de (palliatieve) zorg als boeiend, leerzaam, en 
uitdagend: elke zorgsituatie is weer anders en van iedere client is iets te 
leren. Sinds november 2021 is zij verpleegkundig adviseur bij stichting 
PaTz en werkt in Amstelveen als coördinator palliatieve zorg in de wijk. 
Naast het bekend maken en voorlichting geven over PaTz richt zij op 
bewustwording van de belangrijke rol van de wijkverpleegkundige in de palliatieve zorg thuis en het 
verstevigen van de rol van de wijkverpleegkundigen in de PaTz groep.  Het is belangrijk dat 
verpleegkundigen zich bewust zijn van hun deskundigheid en rol. De basis hiervoor wordt gelegd 
gedurende de opleiding en stages. De wijkverpleegkundige is als centrale zorgverlener een 
onmisbare schakel in de palliatieve zorgverlening thuis en in de PaTz groepen. 
 
Bio Astrid Kodde: 
Astrid Kodde werkt als huisarts in Haarlem, als medisch adviseur 
‘palliatieve zorg thuis’ bij PZNL en stichting PaTz, en als mentor bij de 
kaderopleiding palliatieve zorg.  Na de huisartsopleiding rondde zij een 
master medische antropologie, de kaderopleiding palliatieve zorg en de 
cursus Leadership in palliative care af. Door haar werk in de dagelijkse 
praktijk maakt zij van dichtbij mee wat ziek zijn en dood gaan kan 
betekenen, voor de patiënt, diens naasten én de zorgverlener. Met hen in 
gedachten, zet zij zich in voor tijdige, deskundige palliatieve zorg. Dit doet 
zij door kennis uit het palliatieve zorgveld naar huisartsen en wijkverpleegkundigen te brengen (o.a. 
via de PaTz toolkit) en door eerstelijners te ondersteuning bij proactieve zorgplanning, samenwerking 
(PaTz) en inzicht in de door henzelf verleende zorg (zelfevaluatie voor huisartsen). En door 
ervaringen en knelpunten uit de dagelijkse praktijk in te brengen bij plannen en activiteiten van 
PZNL, draagt ze eraan bij dat deze aansluiten op wat belangrijk is voor de patiënt en naasten.   
 
 
  

https://www.eupca.eu/
https://www.patz.nu/wp-content/uploads/2022/05/Peper-voor-de-PaTz-11-mei-2022-.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/hulpmiddelen-markering-acp-eerste-lijn
https://www.patz.nu/
https://palliaweb.nl/overzichtspagina-hulpmiddelen/zelfevaluatie-palliatieve-zorg-voor-huisartsenprak


Vrijdag: 
Gezamenlijke voordracht door Suzanne Metselaar en Conny Molenkamp 

 
Bio Dr. Suzanne Metselaar:  
Suzanne Metselaar is senior onderzoeker en ethicus bij Ethiek, Recht & 
Humaniora, Amsterdam UMC. Zij is aangesloten bij het Expertise 
Centrum Palliatieve Zorg van Amsterdam UMC en bij het Consortium 
Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland. Als projectleider is zij 
betrokken bij het CURA-onderzoek (ethiekondersteuning in palliatieve 
zorg), en O2PZ (project 'Voorbij de generalist').  
 
 
 
Bio Conny Molenkamp: 
Conny Molenkamp is verpleegkundig specialist palliatieve zorg en 
oncologie 1e lijn bij Evean, Zaandam. Tevens is zij lid van het 
consultatieteam palliatieve zorg voor de regio Noord-Holland Flevoland 
van Fibula en voorzitter van het Netwerk Eerstelijn 
Oncologieverpleegkundigen van de V&VN.  
 

 
 

Gezamenlijke voordracht door Carlo Leget & Joep van de Geer 
Bio Joep van de Geer:  
Opgeleid als theoloog aan de Rijksuniversiteit Utrecht en afgestudeerd 
aan de Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
Utrecht. Vanaf 1998 werkzaam als geestelijk verzorger achtereenvolgens 
in de intramurale en ambulante verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en 
hospicezorg (Academisch Hospice Utrecht). Initiator van de Masterclass 
spiritualiteit in de palliatieve zorg, medeoprichter van de Reference 
Group Spiritual Care van de EAPC. Gepromoveerd op een effectstudie 
gebaseerd op de implementatie van de eerste richtlijn Spirituele zorg in 
een multi-centre trial in 6 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Naast 
het hospice werkzaam als kennismakelaar en beleidsadviseur bij Agora met als expertisegebieden 
palliatieve zorg, zingeving, spiritualiteit en geestelijke verzorging. 
 
Bio Carlo Leget: 
Carlo Leget (1964) is hoogleraar zorgethiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht. Daarnaast was hij van 2012-2022 bijzonder 
hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg vanuit het Integraal 
Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospice Care Nederland. In 
dat kader was hij voorzitter van de richtlijn zingeving en spiritualiteit in 
de palliatieve fase (2018). Het onderzoek van Carlo Leget richt zich met 
namen op zingeving en ethiek in relatie tot kwetsbare groepen, 
ouderdom en levenseinde. Sinds enkele jaren is hij lid van de vaste 
commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. Van 2011-2019 was hij vice-president van de 
European Association for Palliative Care, en richtte hij met Joep van de Geer de Taskforce Spiritual 
Care op. 
 
 


