PARTNER EVENT
26 SEPTEMBER 2017
VOLTOOID LEVEN
Beste Partner,
Hierbij ontvangt u de agenda voor het derde VitaValley Partner Event van 2017, wat plaats vindt op
26 september.
Dit Partner Event staat in het teken van het onderwerp ‘voltooid leven’.
Graag nodigen wij u van harte uit om mee te denken over dit thema. Dik Hermans zal de bijeenkomst
openen, waarna verschillende sprekers facetten van het thema ‘voltooid leven’ zullen behandelen. In
de eerste lezingen geven de sprekers enkele belangrijke uitgangspunten voor de discussie. Deze
lezingen worden opgevolgd door twee interactieve sessies.
Indien u zelf niet in de gelegenheid bent, zijn uw collega’s die zich bezighouden met het thema
‘voltooid leven’ van harte welkom.

Sprekers
Maarten Verkerk
Bestuurslid van VitaValley
Lid van de commissie Schnabel
Machteld Huber
Heeft een nieuw concept voor gezondheid ontwikkeld
Verbonden aan het Institute for Positive Health
Carl Verheijen
Verbonden aan het Institute for Positive Health
Wilco Achterberg
Specialist ouderengeneeskunde bij Topaz
Hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde aan de Universiteit Leiden
Hugo Vlug
Geestelijk verzorger
Voorzitter van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers

1

Agenda 26 september

12.30 - 13.00 uur

Inloop met lunch

13.00 - 13.10 uur

Welkom door Dik Hermans

13.10 - 13.30 uur

Maarten Verkerk - Wat is voltooid leven? Het advies van de cie.
Schnabel in perspectief.

13.30 - 14.10 uur

Machteld Huber / Carl Verheijen - Voltooid leven en positieve
gezondheid.

14.10 - 14.50 uur

Wilco Achterberg - Is de geneeskunde voltooid? De nieuwe rol
van de geneeskunde.

14.50 - 15.30 uur

Hugo Vlug - Voltooid leven en zingeving. Een visie vanuit de
geestelijke verzorging.

Pauze
15.45 - 16.30 uur

Algemene discussie

16.30 - 17.30 uur

Afsluiting en borrel
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Taxi-service
Als u gebruik wilt maken van de taxi-service, kunt u zich aanmelden bij Damayanthi Elzing op 0318657715 of delzing@vitavalley.nl. Wij zullen een taxi rond 12.30 uur van het station Ede-Wageningen
laten vertrekken en rond 17.00 uur zal er een taxi vanaf VitaValley naar station Ede-Wageningen
vertrekken.
Graag uiterlijk 21 september doorgeven.

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw en/of uw collega’s gegevens aan
Damayanthi Elzing, delzing@vitavalley.nl. Deadline voor aanmelden is 21 september a.s.
Mocht u deze dag verhinderd zijn dan is uw collega welkom om uw organisatie te vertegenwoordigen.
Wilt u het ons laten weten als u niet aanwezig zult zijn?
Daarnaast zullen wij u een outlookuitnodiging sturen.
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