
Waardevolle zorg
Barmhartigheid als uitdaging

voor goede zorg

Minisymposium Bisdom Rotterdam, 26 mei 2016
Erasmus MC, Rotterdam
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Deelname aan het minisymposium is 
gratis. Aanmelding is verplicht. 

U kunt zich aanmelden voor 19 mei bij 
het bisdom Rotterdam:

E. f.vermeulen@bisdomrotterdam.nl
T. 010 - 2815171 

onder vermelding van naam, adres, 
organisatie en functie.

Het minisymposium wordt gehouden in 
‘collegezaal 3’ van het Erasmus MC te 
Rotterdam. 

Route via OV,  
bijvoorbeeld met de metro
Uitstappen bij Metrostation Dijkzigt.

Neem de ingang ‘Erasmus Wytema-
weg’. U komt nu in de Passage. Volg 
deze naar rechts de bocht om. Neem 
tegenover ‘AH to go’ de lift naar de 
derde etage en volg daar de borden 
‘collegezaal 3’.

Route via eigen vervoer
Kies de parkeergarage van Erasmus MC 
aan de Westzeedijk. Volg na het uitstap-
pen de borden ‘Erasmus MC Sophia’. U 
komt nu in de Passage. Ga naar links. 
Neem tegenover ‘AH to go’ de lift naar 
de derde etage en volg daar de borden 
‘collegezaal 3’.

Aanmelden

Locatie & Route



Waardevolle zorg
Barmhartigheid als uitdaging voor goede zorg

De zorg is volop in beweging en ontwikkeling. Dit wordt ingeven door het 
streven naar verbetering van kwaliteit van zorg en met het oog op een grote-
re doelmatigheid en betaalbaarheid op termijn. Meer dan in het verleden zal 
de regie bij de cliënt/patiënt komen te liggen. 
Organisaties zijn zich hiervan bewust en proberen zich te onderscheiden, 
waarbij de kernvragen zijn: Wat is goede zorg? Hoe vertaalt zich dat richting 
de patiënt/cliënt?

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden willen we dit symposium stil-
staan bij vragen als: Wat is zorg ten diepste? Door welke waarden laten we 
ons leiden?  

Zorg voor en zorg door is wat mensen van oudsher verbindt. Welke rol kan 
daarin een waarde als barmhartigheid spelen? 

Programma minisymposium
13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening door bisschop J. van den Hende, dagvoorzitter
14.10 uur Inleiding door de heer Johan Groen, 

directeur PZC Crabbehoff Dordrecht
14.45uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
15.00 uur Inleiding door mevrouw Paulien Matze, projectmedewerker 

Reliëf en geestelijk verzorger Laurens
15.30 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
15.45 uur Samenvatting door dagvoorzitter bisschop J. van den Hende
16.00 uur Informeel samenzijn
17.00 uur Sluiting

 
Inleiders
Johan Groen
directeur PZC Crabbehoff Dordrecht

Zorggroep Crabbehoff heeft als logo het verhaal van de Barmhartige Sama-
ritaan. Aan dit verhaal ontleent de organisatie haar inspiratie en identiteit 
waar het gaat om omzien naar de ander – ongeacht zijn of haar geloof of 
afkomst. Met een eigentijdse vertaling wordt opgeroepen betrokken, verant-
woordelijk en ondernemend te zijn.

Paulien Matze
projectmedewerker Reliëf en geestelijk verzorger Laurens

Paulien is als geestelijk verzorger werkzaam bij Laurens in multiculturele 
zorglocaties de Beukelaar, De Schans en Delfshaven. Kenmerkend voor 
deze locaties is de leefstijlgerichte zorg. Leefstijl en cultuur zijn leidend in 
de zorg. Een aantal medewerkers komt uit dezelfde cultuur en spreekt de 
moedertaal. Maaltijden, behandelmethodes, tradities en feesten zijn afge-
stemd op cultuur en leefstijl van de cliënten.


