
Uitnodiging Conferentie

Compassie in de Zorg
voor professionals in de Zorg

Donderdag 25 september 2014 16:30 - 21:00 uur

Vindt u ook dat er in de zorg een disbalans is tussen efficiëncy en 
menselijkheid? Wilt u ook dat compassie centraal staat in de zorg? 
Vraagt u zich af hoe u compassie in uw dagelijks werk verder 
vorm kunt geven, hoe u en uw team uw werk hierop beter kunnen 
organiseren? Zoekt u op deze en soortgelijke vragen antwoord, 
heeft u ervaringen die u wilt delen met beroepsgenoten? 
Bezoek dan onze conferentie.

Voor wie is onze conferentie bedoeld?
Professionals in de zorg: medische zorg, verpleegkundige zorg, 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, eerste lijnzorg etc..Zowel uitvoerenden als 
managers en beleidmedewerkers.

De betekenis van Compassie:
Anderen behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. Door 
vriendelijk te zijn, grootmoedig en vergevingsgezind, gastvrij, 
hulpvaardig en attent, nieuwsgierig, met een luisterend oor en 
met volle aandacht aanwezig, empatisch en in contact, 
respectvol, begripvol en erkennend.

De Organisatoren

Het Huis van Compassie organiseert vele verschillende 
activiteiten waarbij compassie met de kwetsbaren in onze 
Nijmeegse samenleving centraal staat. De activiteiten zijn 

zowel gericht op de maatschappelijk kwetsbaren zelf als 
Nijmeegse organisaties en het Nijmeegs publiek. 

Zie: www.huisvancompassienijmegen.nl

De medische afdeling van het Thijmgenooschap wil de 
geneeskunde plaatsen in het bredere perspectief van het 

menszijn. Het genootschap wil reflecteren op 
maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische 

ontwikkelingen in de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Zie: www.thijmgenootschap.nl/deafdelingen/medische-afdeling
Medische afdeling
Thijmgenootschap

Groenestraat 170 Nijmegen



Het Programma
16:30 Opening door dagvoorzitter Maria v.d. Muijsenbergh
16:40 Lezing van William Yang over compassie in de zorg en vertoning  
 van de film ‘Licht van Tabor’

Inleiding op 3 workshops
17:30 Een nader te benoemen medewerker van een zorginstelling over 
 wat er op organisatieniveau nodig is om compassie in de zorg beter  
 mogelijk te maken.
17:50 Ruud Coumans, oud huisarts, over hoe iedere individuele 
 zorgverlener compassie in het dagelijks werk vorm kan geven.
18:10 Ronald Romijnders van het RIBW over het dagelijks werk van de  
 zorg aan kwetsbare groepen: hoe doe je dit compassievol.

18:30	 Buffet	
 wordt verzorgd door deelnemers aan Beweeg, Kook en Ontmoet, 
 een project van RIBW Info: beweeg-kook-ontmoet@ribw-nr.nl

19:30 Workshops (thema’s: zie onder inleidingen workshops)
20:30 Sopa Bouman van de beweging Compassion for Care verzorgt
 een plenaire afsluiting.
21:00 Einde

De deelnemers
William Yang was grondlegger en psychotherapeut van het Taborhuis in Groesbeek, meer 
dan 20 jaar lang het gespecialiseerde centrum in de regio waar mensen met kanker en hun 
naasten terecht konden voor psychologische hulp. Hij is actief als meditatie- en yogaleraar. 
www.williamyang.nl

Ruud Coumans was 35 jaar lang huisarts. Hij is recentelijk gepensioneerd. Ruud is tevens 
psychosyntheticus.

Ronald Romijnders is werkzaam bij de RIBW als ambulant woonbegeleider binnen de OGGZ 
(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Hij werkt m.n. met mensen met zware 
gedragsproblematiek en mensen die justitiële zorg en bemoeizorg behoeven.

Sopa Bouman is bestuurslid van Compassion for Care, socioloog en trainer/gespreksleider.
Compassion for Care is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als doel de
centrale positie van compassie in de zorg te benadrukken; om ziel en zakelijkheid met 
elkaar te verbinden. www.compassionforcare.com

Maria v.d. Muijsenbergh is huisarts bij Universitair Gezondheids Centrum Heyendael en bij
Praktijk Buitenzorg, huisartsenzorg voor dak- en thuislozen. Ook is zij wetenschappelijk 
onderzoeker bij het Radboudumc en bij Pharos, het expertisecentrum voor
gezondheidsverschillen.
 

  

Hoe kunt u zich opgeven voor de conferentie
Stuur een mail naar post@huisvancompassienijmegen.nl Kosten bedragen 20 euro. 
Te betalen bij aanvang van de conferentie. Het bedrag is inclusief de kosten van de maaltijd. 


