
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Euthanasie belicht
Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals

 Woensdag 22 september 2021  5 PE punten | Fysiek & Online!

Programma
 

09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Roelie Dijkman, SCEN-arts, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij Zorggroep Solis

09:45 - Gewetensbezwaar euthanasie 

Wendy Wolfe, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Uw eigen grenzen bepalen

Praten over (gewetens)bezwaren met de patiënt en naasten

Euthanasieverzoeken wel doorverwijzen ondanks gewetensbezwaren – hoe werkt dat?

:30 - Omgaan met complexe euthanasieverzoeken als arts 

Yvonne van Ingen, SCEN-arts, consulent en docent ouderenzorg en palliatieve zorg

Een ervaringsverhaal van een dochter over de wilsverklaring van haar dementerende moeder

Hoe gaat u om met de zorgplanning na een euthanasieverzoek?

Hoe zorgt u als zorgverlener goed voor uzelf?

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 - Euthanasie en psychiatrische problematiek 

Paulan Stärcke, psychiater en scenarts Expertisecentrum Euthanasie

Gevolgen van de huidige ontwikkelingen - weerstand binnen de GGZ

Psychiatrische problematiek - wanneer is er sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden?

Hoe toetst u wilsbekwaamheid bij psychiatrische comorbiditeit?
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Casuïstiek - eigen ervaring met het uitvoeren van euthanasie

12:30 - Lunchpauze

13:30 - Consulent euthanasie – begeleiding en coaching op elk gebied 

Jeannine Salvino, consulent euthanasie en verpleegkundige

Wie is de consulent euthanasie en wat is het verschil met de SCEN-arts?

Waar kan de consulent euthanasie u bij ondersteunen?

Welke hulp kunnen we bieden bij complexe vraagstukken?

14:15 - Koffie- en theepauze

14:30 - Het roerige en dynamische juridische kader bij euthanasie: de actuele ontwikkelingen

belicht 

Esther Pans, gezondheidsjurist, General Counsel bij GGZ inGeest, lid RvT Expertisecentrum

Euthanasie en senior onderzoeker VU Amsterdam

Besluitvorming bij complexe euthanasieverzoeken – waar houdt u rekening mee?

Straf- en tuchtzaak euthanasie bij diep demente patiënt – wat zijn de implicaties en gevolgen?

Hoe om te gaan met wilsverklaringen? – aanpassing Euthanasiecode RTE 

SCEN klachtencommissie - hoe moet de SCEN arts zich opstellen?

15:30 - Dilemma’s bij euthanasie en dementie 

Constance de Vries, huisarts, SCEN-arts en arts Expertisecentrum Euthanasie

Wat kan en mag bij euthanasie en dementie? De opvattingen van familie versus professionals 

Wat is de waarde van de wilsverklaring bij dementie en wilsonbekwaamheid?  

Casuïstiek uit de praktijk - hoe gaat u zorgvuldig om met een euthanasieverzoek?

Wat is de invloed van de uitspraak van de hoge raad inzake de patiënt met gevorderde

dementie? Wat betekent dit voor familie en uitvoerend arts?

16:30 - Afsluiting door de dagvoorzitter

 

 

 

 

 

 


