
Uitnodiging Symposium Issoria 2017 
                                                                                                                                            
Voorbij Machteloosheid 
Machteloosheid onder zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg  
 
Woensdagavond 11 oktober 2017 van 19.00 tot 22.00 uur 
Vredeskerk Leiden,  Van Vollenhovekade 24                                                  
 
Als het niet lukt de pijn onder controle te krijgen… 
Als familie ruzie maakt boven het hoofd van de stervende… 
Als een jonge moeder afscheid moet nemen van haar kinderen… 
Als het lijkt of je niets goed kunt doen, ook al haal je alles uit de kast… 
Of je niet mag helpen, omdat de patiënt of gast dat niet toelaat… 
Het zijn van die momenten waarop je je zo machteloos kunt voelen. 
 
Momenten waarop dat wat je gewoon bent te doen niet toereikend is. Je weet het niet meer of hebt 
het gevoel  met lege handen te staan. Niet alles is op te lossen.  Maar mogelijk zijn er, voorbij de 
machteloosheid, wel nieuwe inzichten. Niet door van het gevoel weg te gaan, maar juist door er bij 
stil te staan. Daarom is het ook zo belangrijk gevoelens van machteloosheid te herkennen en te 
erkennen. Te weten hoe machteloosheid zich toont, bij jou en bij je collega’s, en hoe je elkaar kunt 
steunen in het er op een gezonde manier mee omgaan. 
 
Aan de hand van sprekende casuïstiek delen we onze ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de 
Hospice. Je krijgt inzicht in vele aspecten van machteloosheid. 
 
Prof. dr. Anne Goossensen van de Universiteit voor Humanistiek houdt een inleiding over (de 
essentie van) machteloosheid. Hoe komt machteloosheid tot uitdrukking? Hoe is er op te 
reflecteren? Wanneer belemmert dit het geven van goede zorg? En wat betekent dat?   
 
André Heuvelman, inspirator en  trompettist bij o.a. het Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft op 
geheel eigen wijze het thema machteloosheid een podium.  Hij weet als geen ander mensen met 
zichzelf en elkaar te verbinden en nodigt uit om op een andere manier naar machteloosheid te 
kijken. Zijn trompet is daarbij slechts een middel. Je zult letterlijk en figuurlijk kennismaken met het 
instrument van André. Het zal een prachtige metafoor blijken voor je eigen instrument waar je altijd 
op kunt vertrouwen. 
  
Het belooft een boeiend symposium te worden met inzichten die je kunnen helpen om als 
zorgverlener 'Voorbij Machteloosheid' te bewegen. Weet dat je van harte uitgenodigd bent! 
 
Wil je verzekerd zijn van een plek? 
Mail je naam en functie naar info@issoria.nl. 
Maak €20 over o.v.v. ‘Symposium 2017'en je naam op NL70 RABO 0395 934 559 t.n.v. Hospice 
Issoria.  
Je ontvangt dan tevens na afloop een boekje over de ervaringen van vrijwilligers met machteloosheid 
en suggesties hoe op machteloosheid te reflecteren en er mee om te gaan.  
 
Graag tot dan, met vriendelijke groet, 
 
Namens de werkgroep symposium, 
  
Hans van der Graaf, coördinator Hospice Issoria 


