
Programma

Opening/Welkom
Inleiding in de Ethiek

Presentatie 1 
Roken in het verpleeghuis vanuit een zorgethisch perspectief

Presentatie 2
Dilemma’s rondom stervensfase

Lunchpauze
Moreel Beraad

Pauze 
Presentatie/workshop 3

Dilemma’s in migrantengezinnen 
Presentatie 4

CureQ, voorspellen, vertragen en genezen van erfelijke hersenziektes
Presentatie 5

3D Food printing in de zorg
Afronding en borrel

Locatie
Zorgcentrum Hieronymus, ingang Paterskerk, Biest 43, 6001 AP Weert

Landelijke netwerkbijeenkomst

HKNN

UITNODIGING
Vrijdag 25 november 2022

10.30-17.00 uur, bij Stichting Land van Horne in Weert

met als thema

Morele vraagstukken bij Huntington

Organisaties aangesloten bij het Huntington KennisNet Nederland

DEELNAME 

IS GRATIS

datum    donderdag 2 december 2021 
tijd    9.30 – 16.00 uur
gastorganisatie	 Atlant
locatie	 	 	 	 Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn

Het is een bijzonder jaar. De transitie van het HKNN naar een 
landelijk dekkend expertisenetwerk. Het doel? Nóg betere zorg 
leveren aan mensen met de ziekte van Huntington. Er zijn én 
worden veel stappen gezet. Graag vertellen we je wat dat voor jou 
betekent. Ook delen we waar we staan in de ontwikkeling van de 
kennisagenda. En natuurlijk inspireren we je met resultaten van 
praktijkgericht onderzoek.

Graag praten we je bij en vieren we samen de mijlpalen tijdens 
de tweede landelijke netwerkbijeenkomst. Ook gaan we elkaar 
inspireren om zo van elkaar te leren! 
Blok 2 december alvast in je agenda. 
Het volledige programma wordt in september bekend gemaakt. 

Tot dan! 

Namens,

Netwerkbijeenkomst Huntington  

KennisNet Nederland
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Aanmelden
Aanmelden kan tot 14 november door te 

klikken op deze link:
AANMELDEN

of kopieer deze link in je browser:  
https://forms.office.com/r/jr5ArQSUj7

of gebruik de QR-code.

Stichting Land van Horne | Huntingtoncentrum | Vogelsbleek 1 | 6001 BE Weert


