Datum en locatie
Donderdag 7 februari 2019 in Aristo Amsterdam
Aristo ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

Landelijke Studiedag

Uw investering
€355,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: €35,Groepskorting: 5=4
U ontmoet
Geriaters, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten
ouderengeneeskunde, huisartsen, juristen en verpleegkundigen. Alle anderen
betrokken in de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn ook van harte welkom
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven

Ook op onze agenda:

Ondervoeding
bij Ouderen
 10 oktober

Zorg rond het
Levenseinde
 28 november

Masterclass Wet
Zorg en Dwang
 30 januari 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

WILS(ON)BEKWAAMHEID
 7 februari 2019

 Amsterdam

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij ABC1, VSR en het Kwaliteitsregister V&V

Natalja Verhoeven
Programmamanager

• Aandacht voor juridische, emotionele en persoonlijke factoren van wils(on)bekwaamheid

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• U kunt eigen casuïstiek inbrengen!

www.leidscongresbureau.nl

Wils(on)bekwaamheid

Omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe u kunt omgaan met het vraagstuk
of uw cliënt wils(on)bekwaam is, is het belangrijk dat de zorg en behandeling zorgvuldig
gebeuren. Protocollen en standaarden geven niet altijd eenduidig aan wat het beste is voor
een individuele cliënt, waardoor dilemma’s tussen hulpverleners, vertegenwoordigers en
familieleden kunnen ontstaan. Deze studiedag gaat in op vuistregels bij beoordeling en
beoogt richting te geven voor situaties die onduidelijk zijn.

OCHTENDPROGRAMMA (10.00 – 13.00 UUR)
Uw dagvoorzitter
Kees Blankman is universitair docent familie- en gezondheidsrecht aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam.
De dagvoorzitter opent de dag en brengt u op de hoogte van recente
ontwikkelingen op het gebied van wils(on)bekwaamheid en reikt u de
kaders van de dag aan. Daarnaast geeft hij in de ochtend een lezing
geven over wils(on)bekwaamheid en de vertegenwoordiging in recht en
praktijk.

Wilsbekwaamheid: een inclusieve benadering
Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg voor kwetsbare
ouderen VUmc

De MacCAT voor wilsbekwaamheid: hoe en wanneer te gebruiken?
Tijdens deze presentatie krijgt u handvatten aangereikt voor het
hanteren van vragen over wilsbekwaamheid, waarbij wordt ingegaan
op wanneer wilsbekwaamheid beoordeeld dient te worden, en welke
handreikingen en methoden daarvoor beschikbaar zijn. Ook hoort
u hoe het MacCAT-interview kan leiden tot meer objectiviteit bij de
beoordeling van wilsbekwaamheid.
Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, postdoc onderzoeker de Bascule,
AMC afd Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam

U ontmoet: geriaters, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, juristen en verpleegkundigen. Alle anderen betrokken in de ouderen- en
gehandicaptenzorg zijn ook van harte welkom

€ 35,collegakorting

MIDDAGPROGRAMMA (14.00 – 15.30 UUR)
U kunt kiezen uit sessie A of B.
A.

Wils(on)bekwaamheid
bij dementie vanuit het
familieperspectief

• Hoe stel je volledige of gedeeltelijke wilsonbekwaamheid bij
dementie vast?
• Hoe ga je daarover met clienten en hun vertegenwoordigers in gesprek?
• Tijdens deze workshop gaan
we aan de hand van casuïstiek
in op hoe zulke gesprekken.
• gevoerd worden. Context,
structuur, morele dilemma’s
en inhoud van deze gesprekken komen aan bod.

B.

Het recht op zeggenschap in
de gehandicaptenzorg

• Blik op de praktijk.
• Wie beslist? Waar ligt de
verantwoordelijkheid? Bij de
cliënt, diens vertegenwoordiger of bij de hulpverlener?
• Hoe stel je wilsonbekwaamheid vast?
• We bespreken dit aan de hand
van (eigen) casuïstiek.

Leny van Dalen,
psychiater,
systeemtherapeut
en leider
expertisenetwerk
dementie Cordaan

 7 februari 2019

Loes den Dulk,
oprichter en
directeur Raad op
Maat, een stichting
met aandacht voor
de zeggenschap en
rechten van cliënten
van zorginstellingen

 Amsterdam

 Accreditatie

Voor het volledige programma zie www.leidscongresbureau.nl

