
 

Keynote sprekers en programma  

 

 
Saloua Berdai Chaouni rondt momenteel haar doctoraatsonderzoek over dementie bij 

oudere arbeidsmigranten aan de Vrije Universiteit Brussel af. Ze is master in de biomedische 

wetenschappen en in de gerontologische wetenschappen. Daarnaast heeft ze verschillende 

kwalificaties bereikt in de organisatiemanagement. Ze is erkend voor haar pionierswerk rond 

migratie, vergrijzing en zorg, o.a. door de Charles Ullens Prijs van Koning Boudewijn Stichting 

in 2012.  Ze is nu als docent en onderzoeker verbonden aan Karel de Grote Hogeschool 

Antwerpen en aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Haar onderzoekswerk situeert zich op 

het snijvlak van vergrijzing, migratie en etnische diversiteit; diversiteitsmanagement; 

handicap en etnische diversiteit; informele en formele zorg en dekolonisatie van onderzoek. 

Ze is auteur van verschillende (wetenschappelijke) artikels, opiniestukken en coauteur van 

het boek “Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond”.   

 

Kelli Stajduhar is professor aan de School of Nursing en het Institute on Aging & Lifelong 

Health aan de Universiteit van Victoria en is onderzoekswetenschapper bij Fraser Health. Ze 

werkt al bijna 30 jaar in de oncologie, palliatieve zorg en gerontologie als verpleegkundige, 

opleider en onderzoeker. Haar klinisch werk en onderzoek richtten zich op de behoeften van 

mensen aan het einde van hun leven en hun families, en op de behoeften van 

gemarginaliseerde en kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze is momenteel hoofdonderzoeker 

van meerdere onderzoeksprojecten, waaronder het iPANEL onderzoeksproject in British 

Columbia dat verpleegkundige onderzoekers, praktijkmensen en bestuurders samenbrengt 

om een palliatieve benadering te integreren in het gezondheidszorgsysteem; een 

internationaal onderzoekssamenwerkingsverband over mantelzorg; projecten die de 

integratie van een palliatieve benadering in acute en residentiële zorgomgevingen evalueren 

en een in Victoria gebaseerd onderzoek naar de toegang tot zorg rond het levenseinde voor 

structureel kwetsbare bevolkingsgroepen.  

 



Erica Witkamp is Lector Zorg om Naasten bij het Instituut voor Gezondheidszorg van 

Hogeschool Rotterdam en werkt daarnaast in het Erasmus MC als onderzoeker. Haar 

onderzoekslijn focust vooral op ondersteuning van naasten van patiënten met ernstige 

aandoeningen en op samenwerking tussen naasten en professionals in de zorg. Ook, maar 

niet alleen in de palliatieve zorg. Erica heeft een verpleegkundige achtergrond. Ze werkte 

lange tijd in de thuiszorg en daarna ruim 12 jaar als manager en onderzoeker in de 

palliatieve zorg in het Erasmus MC. Ze promoveerde in 2015 op onderzoek naar kwaliteit van 

sterven 

 

Liesbeth Verpooten is huisarts in Antwerpen, dichtbij Stuivenberg een zeer diverse wijk. Ze 

heeft een certificaat in Public Health en Tropische Geneeskunde aan het ITG en is bijzonder 

geïnteresseerd in medische communicatie. 

Winny Ang is kinder-en jeugdpsychiater en werkzaam te Antwerpen (praktijk voor kind en 

context ‘t_verhaal en MFC Heder). Ze heeft een Msc in Cultural Psychiatry (Mc Gill 

University) en is gepassioneerd door creatieve transculturele paden in de klinische praktijk 

ingebed in onze maatschappij. 

Samen geven ze communicatietraining en Arts en Maatschappij aan studenten geneeskunde 

aan de Universiteit Antwerpen en buigen ze zich graag over het thema diversiteit binnen het 

communicatie-onderwijs en breder binnen het curriculum geneeskunde.  

Het volledig programma is HIER beschikbaar.   

 

 

https://www.palliactief.nl/Portals/0/adam/News4/TcQAe158ZEGu2xFBlsRmMg/Content/Programma_DEFINITIEF%20Nederlands-Vlaamse%20Wetenschapsdagen%20Palliatieve%20Zorg%202022%20(002).pdf

