
EXCLUSIEF 
INSPIRATIEWEEKEND 

IN LONDEN 
HOSPICEZORG 

Speciaal voor artsen die hart hebben voor palliatieve
geneeskunde. Over de oorsprong van de moderne

hospicezorg.
We combineren het nuttige van de verdiepingsslag

in je vak met de aangename luxe van een
compleet verzorgd weekend in een

schitterende setting.



HET PROGRAMMA IN HET KORT
• Je vertrekt vrijdagmiddag 26 juni vanaf Schiphol
 naar Londen
• Na je incheck in een luxueus hotel in hartje 
 Londen geniet je van een exclusief diner
• De avond staat in het teken van ontspanning en
 inspiratie tijdens de musical The Doctor in London
 Theatre, een prikkelend stuk over de wetenschap, 
 religie en ethiek rondom het thema ‘levenseinde’
• Zaterdag neem je deel aan een college aan het 
 Cicely Saunders Instituut
• En krijg je een rondleiding met lunch op Kings 
 College
• Dit buitengewone weekend sluit je af met een
 private tour in het British Museum
• Zaterdagavond vlieg je terug naar Schiphol.

Dit weekend is niet zomaar een vakinhoudelijke 
trip. Je verdiept je verder in de palliatieve zorg, 
ontmoet gedreven mensen in het vakgebied én 
geniet van de exclusiviteit van en op de locaties.

Deze ZBVO Excellent Course biedt ruimte voor 
maximaal 10 deelnemers. 
De kosten voor deze studiereis bedragen € 849 (all 
inclusive) en zijn fiscaal aftrekbaar.

Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan
door een e-mail te sturen naar
excellentcourse@zbvo.nl.

Je treedt in de voetsporen van Cicely
Saunders, boegbeeld van de pallia-
tieve zorg. In 1948 erfde zij 500 pond
van een Poolse vluchteling om de 
allereerste hospice ter wereld te 
openen. Dat kleine bedrag was het 
begin van de moderne hospicezorg. 
En de oorsprong van de visie, dat het
mogelijk is om de laatste dagen van 
je leven aangenaam vorm te geven.
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