
Beter leven met een ziekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mini-symposium ter gelegenheid van de verschijning van de bundel 
‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’ 

 

Datum: woensdag 26 augustus 2020 
Aanvang: 15:00 
Locatie: Radboudumc (ingang Oost) - George Padbergzaal (Routenummer 924, 3e etage) 
Adres:  Reinier Postlaan 4, Nijmegen  
Aanmelden: via Peter van den Berg (petervandenberg@leg-uit.nl) 
 

Programma Symposium 
 • 14:30 – 15:00 Inloop -- 
 • 15:00 – 15:10 Welkom en korte introductie Wim Smeets 
 • 15:10 – 15:25 Presentatie en overhandiging van de bundel Angélique van der Lit 
   ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte' Peter van den Berg 
  15:25 – 15:40 Reacties op verschijning bundel Filip D’Havé 
    Bas Bloem 
 • 15:45 – 16:00 Zorg, zingeving en patiëntparticipatie Jan Smit 
 • 16:00 – 16:15 Installatie PAR Jan Smit 
 • 16:15 – 16:20 Afronding Wim Smeets 
 • 16:20 – 16:45 Informeel samenzijn -- 
 
Personalia 
De volgende personen leveren een (inhoudelijke) bijdrage bij dit symposium: 
 • mr. Peter van den Berg was juridisch adviseur bij de gemeentelijke overheid en jarenlang politiek actief als 

gemeenteraadslid en Statenlid. Peter is diaken van de Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’ 
en redacteur van de bundel ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’; 

 • Prof. dr. Bas Bloem is hoogleraar neurologie aan het Radboudumc en directeur van het Expertisecentrum 
Parkinson; 

 • Filip D’Havé Algemene Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland 
 • Angélique van der Lit-van Veldhuizen werkt als teammanager Klantcontactcentrum voor de gemeenten 

Woerden en Oudewater. Angélique is lid van de patiëntenadviesraad, bestuurslid van ALS Patients 
Connected en redacteur van de bundel ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’; 

 • Dr. Wim Smeets is hoofddocent ‘innovatie spirituele zorg’ bij de Radboud Universiteit en hoofd van de 
Dienst Geestelijke Verzorging van het Radboudumc. In het Radboudumc werkt Wim op het Amalia 
kinderziekenhuis, de palliatieve zorg, en poliklinieken. Wim was één van de auteurs van de bundel; 

 • Professor dr. Jan Smit is decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit 
en vicevoorzitter Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarvoor was Jan hoogleraar Algemene Interne 
Geneeskunde en plaatsvervangend opleider Interne Geneeskunde bij de Radboud Universiteit. 


