
 

 

 

V&VN Wetenschap in Praktijk nodigt u uit voor een netwerkbijeenkomst in BREDA met: 

 

Susan Hupkens   

 

Betekenisvol leven in de buurt: 
afstemmen op zingeving van 
ouderen                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zingeving kan voor ouderen door toenemende verliezen 

zowel functioneel als relationeel een opgave zijn. Hoe 
kunnen zorgverleners aansluiten bij zingeving van 

thuiswonende ouderen?  
 

 
 

   

Deze interactieve netwerkavond vindt plaats op:                                    

14 november 2018 - 18.00 – 20.30 uur;  
Locatie:          Amphia Ziekenhuis, Kenniscentrum, Molengracht 21, 4818 CK Breda 

            Melden bij receptie 

Accreditatie:  2 punten voor de registers V&V en VS 

Aanmelden:   Via deze link of via de website van V&VN Wetenschap in praktijk, tot 12-11-18  

 

Susan Hupkens doet promotieonderzoek en beschrijft zingeving van ouderen in 

de thuissituatie en hoe zorgprofessionals daarbij aan kunnen sluiten.  
 

Zingeving (meaning in life) is een onderwerp dat in toenemende belangstelling staat, in Nederland en 

ook internationaal.  Patiëntenorganisaties geven aan dat zij denken dat zorgmedewerkers een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun zingeving (NPCF, 2015). In het beroepsprofiel van de 

verpleegkundige staat zingeving benoemd in de kernset patiëntenproblemen. Maar toch is er wei nig 

kennis over het onderwerp:  

Aansluiten bij zingeving, hoe doe je dat? 

In het project ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’ zijn de afgelopen drie jaar meer dan 200 

zorgmedewerkers van thuiszorgteams gecoacht door geestelijk verzorgers. Een promotiestudie 

(Hogeschool Rotterdam en UvH) is deel van het project.  

 

V&VN Wetenschap in Praktijk 

Susan Hupkens 

Trudy Schutter 

https://tinyurl.com/ybk3vpdk


Susan Hupkens MSc 

Promovenda/onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool  

Rotterdam en docent. 

Linkedin: https://nl.linkedin/in/susanhupkens 

Trudy Schutter MSc 

Geestelijk verzorger en gezondheidswetenschapper bij Laurens. Verbonden aan het  

project ‘Betekenisvol leven in de buurt’.  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/trudy-schutter-95ba3932/ 

Rozanne Colijn, RN 

Wijkverpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betrokken bij het project 

‘Betekenisvol leven in de buurt’. Rozanne is tevens Ambassadeur Wijkverpleging 

Linkedin:  https://nl.linkedin.com/in/rozanne-colijn-4a0693b1 

Anneke Guyt, RN 

CVA verpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betrokken bij het project 

‘Betekenisvol leven in de buurt’. 

 

 

 

 

Kosten:    

-        Gratis voor leden V&VN Wetenschap in Praktijk  

- € 7,50  voor overige V&VN leden;   

- € 5,-- full time studenten  

- €10, --  voor niet-leden        

  

  

  
 

 
 

 
Het platform Wetenschap in Praktijk richt zich op het  

organiseren van bijeenkomsten waarin praktijk en  
wetenschap elkaar ontmoeten. Het platform vervult voor de  
leden een functie tussen het werk- en onderzoeksveld. 

https://nl.linkedin.com/in/rozanne-colijn-4a0693b1

