Datum en locatie
Woensdag 28 november 2018, De Observant Amersfoort
De Observant ligt op loopafstand van station Amersfoort Centraal

Landelijke Studiedag

Uw investering
€340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
(Wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde,
(huis-)artsen en andere professionals met interesse in zorg rond het
levenseinde
Meer weten?
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Geriatrische
revalidatiezorg
 6 september

Slaap en seksualiteit
bij ouderen
 25 september

Ondervoeding
bij ouderen
 10 oktober

Positieve gezondheid
 31 oktober

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Zorg rond het levenseinde
 28 november 2018

 Amersfoort

 Accreditatie

• Accreditatie V&VN, VSR en ABC1

Odile Brouwer
Programmamanager

• Alles over de nieuwe Euthanasiecode en de Kwaliteitsstandaard Levensvragen

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• Workshops over samenwerking in de driehoek patiënt, naasten en professional(s)

www.leidscongresbureau.nl

Zorg rond het levenseinde
De zorg rond het levenseinde maakt een transitie door. Levenseindezorg is niet
langer alleen gericht op ouderen en zieken maar staat tevens stil bij mensen die
een doodswens hebben. Dit maakt de zorgvragen rond het levenseinde meer divers
maar ook meer complex. Om de kwaliteit van leven tot aan de dood te verbeteren is
een goede samenwerking tussen professionals, patiënt en naasten essentieel.

Sprekers uitgelicht

€ 25,collegakorting

Ook op het programma (10.00 - 16.00 uur)

Dagvoorzitter
Michael kijkt met u naar recente ontwikkelingen en voert de discussie over ethische en
morele dilemma’s.

Michael Echteld is lector Zorg rond het Levenseinde bij Avans Hogeschool
Breda.
(Zelf)euthanasie
Miriam en Catharina praten u bij over de nieuwe Euthanasiecode en zullen ingaan op
hoe u een patiënt met een doodswens wel en niet mag bijstaan.
Miriam de Bontridder is bestuurder bij Stichting de Einder
en was advocaat met een expertise in euthanasie en hulp bij
zelfdoding.
Catharina Vasterling is bestuurslid bij Stichting Waardig
Levenseinde en psychotherapeut en consulent(-adviseur) bij
Stichting de Einder.
Advance Care Planning
Anmon vertelt u hoe ACP bij de Rivas Zorggroep aangepakt wordt en wat dit hen
oplevert. Daarnaast geeft hij u handvatten om zelf de volgende stap te zetten in ACP.

Tijd voor een goed gesprek
Door uitgebreide gesprekken
met oncologiepatiënten kiezen
meer patiënten voor palliatieve
behandeling in plaats van een
oncologische behandeling.
• Hoe pakt het UMCG dit aan?
En hoe kan dit zich vertalen naar
andere afdelingen?
Hanneke van der Wal-Huisman,
onderzoeker en verpleegkundige UMC
Groningen & Barbara van Leeuwen,
oncologisch chirurg UMC Groningen

Zin- en levens(einde)vragen
De Kwaliteitsstandaard
Levenseindevragen wordt
besproken en u krijgt handvatten en
tips om patiënten te begeleiden bij
vragen als ‘Wat wil ik nog doen?’ en
‘Doe ik er nog toe?’.
Anne Stael, directeur Zien wat
onzichtbaar is en projectleider Coalitie
van Betekenis tot het einde

PaTz-groep
Bij Palliatieve thuiszorg (PaTz)
spelen de huisarts en (wijk-)
verpleegkundigen een belangrijke
rol. Toch laat de samenwerking
soms nog te wensen over.
• Wat zijn de ervaringen rondom
samenwerking, zorg en
financiering?
• Hoe zet je een PaTz-groep op?
Wat zijn de randvoorwaarden?
Spreker namens Stichting PaTz

Palliatief redeneren
Bij palliatief redeneren is de
methodiek van klinisch redeneren
gecombineerd met de principiële
uitgangspunten van palliatieve zorg:
multidimensioneel individueel,
anticiperend en proactief.
• Hoe werkt dit precies en wat kan u
hierbij helpen?
Spreker namens IKNL

Amnon Weinberg is specialist ouderengeneeskunde bij Rivas Zorggroep,
medisch consulent regionaal palliatief team waardenland en palliatief team
Beatrix Ziekenhuis en SCEN arts in de regio Zuid-Holland Zuid.

U ontmoet: (Wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, (huis-)artsen en andere professionals met interesse in zorg rond het levenseinde
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 Amersfoort

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

