
  

Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat  

 
 
 

Beste geadresseerde, 
 
Wij zijn zeer verheugd u namens de Dienst Geestelijke Verzorging van de organisatie voor ouderenzorg 
De Wever te Tilburg en het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat 
Nijmegen uit te kunnen nodigen voor de studiemiddag: 
 

Afhankelijk worden van zorg 
Wat zorgprofessionals kunnen leren van ervaringen 

van cliënten 
 
Collega Archie de Ceuninck van Capelle is recent gepromoveerd op zijn dissertatie Geleefde 
ervaringen van mensen met een recente diagnose Multiple Sclerose. Een analyse aan de hand van de 
fenomenologie en de zorgethiek.  
 

    
 

Datum: dinsdag 31 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur.  
Plaats: De Wever, Behandelcentrum De Hazelaar 
(Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE  Tilburg) 
  

Op deze middag gaan we met hem, met dr. Hanneke van der Meide, Ilse Nauta Msc, Ingrid Putman 
en met elkaar in gesprek over wat het betekent om afhankelijk te worden van zorg en hoe je je kunt 

verplaatsen in de leefwereld van de zorgontvanger. 
 



 
 

Programma 
 
14.00 uur  Inschrijving – koffie/thee 
 
14.30 uur  Welkom – Willem Kieboom MBA 
  Hij is voorzitter Raad van Bestuur, Stichting de Wever. 
 
14.35 uur ‘Inleiding op het thema’ – middagvoorzitter drs. Claudia van Erven 
  Zij is teammanager Kwaliteit en Innovatie, Stichting de Wever. 
 
14.45 uur ‘Afhankelijk worden van zorg als zinvraag’– dr. Archie de Ceuninck van Capelle 
  Hij is geestelijk verzorger bij Stichting de Wever. Op 6 maart 2017 promoveerde hij op de 
  in de hierboven genoemde dissertatie. Tijdens zijn lezing zal hij de onderzoeksresultaten 
  situeren in een theologisch kader. 
 
15.10 uur Vragen, discussie. 
 
15.15 uur ‘Hoe verplaats ik mij in de leefwereld van de cliënt?’– dr. Hanneke van der Meide 
  Zij is onderzoeker - eerder o.m. in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis - en docent aan de  
  Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Tijdens haar lezing zal zij handreikingen vanuit de  
  fenomenologie doen. 
 
15.40 uur Vragen, discussie. 
 
15.45 uur ‘Mindfulness en multiple sclerose’ – mw. Ingrid Putman en Ilse Nauta Msc 
  Ingrid Putman is MS verpleegkundige en Mindfulness trainer MBSR/MBCT. Tijdens haar 
  bijdrage zal zij vertellen over ervaringen uit trainingen Mindfulness voor MS patiënten. 
  Ilse Nauta is promovendus in het VUmc op een onderzoek naar cognitieve revalidatie en  
  mindfulness bij MS. Haar bijdrage zal handelen over Mindfulness en het mogelijk effect 
  van mindfulness op cognitie bij MS patiënten. 
 
16.10 uur Vragen, discussie. 
 
16.15 uur ‘Afsluitende beschouwing’– dr. Wim Smeets 
 Hij is geestelijk verzorger, verbonden aan het KPV-Expertisecentrum van het Radboudumc. 
 
16.25 uur Afsluiting –  middagvoorzitter drs. Claudia van Erven  
 
 Een drankje. 
 
Entree: 20 euro, 10 euro (studenten)1  
Accreditatie:  SKGV: 1 punt; accreditatie V&V aangevraagd. 
Let op: aanmelden voor 27 oktober: sylvia.ebbeng@radboudumc.nl 
 
Met vriendelijke groet namens de organisatie, 
 
Sylvia Ebbeng, managementassistente Geestelijke Verzorging en Pastoraat 
Sylvia.Ebbeng@radboudumc.nl T (024) 361 33 20 
Radboud universitair medisch centrum 
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, Gerard van Swietenlaan 4 (route 20), www.radboudumc.nl 

                                           
1
 Voor medewerkers van De Wever is het symposium gratis; wel graag aanmelding vooraf i.v.m. catering. 
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