SYMPOSIUM

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

DE MENSELIJKE MAAT

GRENZEN AAN DE
GEZONDHEIDSZORG?
Financiële grenzen nopen tot keuzen in de zorg die op
gespannen voet staan met maatschappelijke veranderingen
– het toenemend aantal ouderen dat zo lang mogelijk fit
wil blijven, nieuwe levensverlengende medicijnen. Welke
keuzes zijn er, wie bepaalt die en hoe raken deze verschillende
groepen in de maatschappij? Zijn er ook grenzen aan de zorg
bij voldoende financiële middelen? Moet alles wat kan?
En bieden ‘big data’ – het combineren van grote hoeveelheid
gegevens uit verschillende bronnen – aanvaardbare
handvatten voor de praktijk? Welke ethische afwegingen
spelen een rol en vooral: wat betekenen grenzen voor de
individuele mens met gezondheidsproblemen?
Op zaterdag 3 november 2018 organiseren Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en Adelbert Vereniging
hun jaarlijks symposium over grenzen aan de gezondheidszorg. Een belangrijk, actueel onderwerp dat we niet
(alleen) aan politici moeten overlaten. Immers, gezondheidszorg raakt ons aller levensbelang.
DE VOLGENDE SPREKERS ZULLEN ONS HUN VISIE GEVEN:
• Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
• Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus
• Holkje van der Veer, Dominicanes en publiciste
Na elke lezing is er mogelijkheid tot discussie.

SPREKERS
PAULINE MEURS
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Pauline Meurs is voorzitter bij de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving
(RVS).
Zij is socioloog, hoogleraar bestuur van
de gezondheidszorg aan Erasmus School
of Health Policy & Management van
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij buitengewoon lid
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en bekleedt zij verschillende
toezichthoudende functies onder andere als lid van de raad van toezicht
van het Amsterdam UMC, van de Universiteit van Amsterdam en van
de Parnassiagroep.
Vanuit deze brede ervaring en kennis reflecteert Pauline Meurs
reflecteert in haar lezing op het maatschappelijke vraagstuk van
feitelijke en wenselijke grenzen aan de Nederlandse gezondheidszorg.

PROGRAMMA
10.00 – 13.00
Vergadering en lunch voor leden
van het Thijmgenootschap
13.15
Zaal open en koffie
14.00
Welkom
14.15
Lezing Prof. Dr. Mw. Pauline Meurs
15.00
Lezing Dr. Stef Groenewoud
15.45
Pauze
16.15
Lezing Holkje van der Veer

STEF GROENEWOUD
Stef Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus (voormalig
directeur Lindenboominstituut).
Als gezondheidswetenschapper
promoveerde hij op een onderzoek
naar keuzeprocessen van patiënten
met knie-artrose, alzheimer of chronische depressie en de rol van
keuze-ondersteunende kwaliteitsinformatie daarin. Hij houdt zich nu
vooral bezig met onderzoek naar (regionale) verschillen in kwaliteit,
kosten en zorggebruik. Daarnaast doet hij onderzoek met behulp van
‘datamining’ uit patiëntendossiers. Stef Groenewoud beschrijft de
grensoverschrijdende mogelijkheden van het gebruik van big data in de
zorg (uit zijn onderzoek blijkt dat deze data uit patiëntendossiers
beter voorspellen welke patiënt binnenkort zal overlijden dan de
huisarts), en vervolgt met de ethische én financiële grenzen aan dit
soort ontwikkelingen.

HOLKJE VAN DER VEER
Ze groeide op in Amsterdam in een doopsgezind gezin. Ze volgde een opleiding tot
agogisch kerkelijk werker en studeerde
theologie aan de Katholieke Theologische
Universiteit in Utrecht. Zij trad in 1996
toe als Dominicanes. Zij geeft cursussen
en publiceert boeken en artikelen.
Zuster Holkje van der Veer heeft het syndroom van Marfan, een mutatie
van haar genetisch materiaal dat van invloed is op de kwaliteit van het
bindweefsel. Vanuit eigen ervaringen denkt zij na over het overschrijven
van grenzen, bijvoorbeeld het accepteren van hulpmiddelen en donor
weefsel. Holkje wil ons bemoedigen en inspireren door te laten zien
hoe een ieder die afhankelijker wordt van hulpmiddelen en de zorg van
anderen toch ook maatschappelijk actief en betrokken kan zijn. Iedereen
is in de eerste plaats mede-mens in plaats van patiënt.

17.00
Borrel
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29,
Utrecht
Inschrijven & betalen
www.thomasmore.nl
Kosten
Regulier: €30
Studenten tot 30 jaar: €10
Leden Thijmgenootschap
(incl. ochtendprogramma en lunch): €40

