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

congressen, cursussen en opleidingen.

Over- en uitbehandeld
Passende zorg in de laatste levensfase

 Dinsdag 20 oktober 2015

Programma
9.00 

Ontvangst met koffie en thee, uitreiking congresmap

9.30  

Opening – De rest van je leven 

Ivan Wolffers, schrijver, arts 

10.00 

Welke mechanismen leiden ertoe dat de patiënt te lang doorbehandeld wordt? 

Gerrit van der Wal, voorzitter stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase, voormalig

inspecteur-generaal IGZ

Opgeven is geen optie?

Doen is gemakkelijker dan laten

Wie heeft de regie? Shared decision making en hoofdbehandelaarschap

De inrichting van het zorgstelsel

10.45 

Koffie- en theepauze 

11.00 

Van doen naar laten – het aanpassen van de richtlijnen en het verbeteren van de

samenwerking 

Peter Huijgens, hematoloog, voorzitter IKNL

Een naadloze overgang van curatief naar palliatief – hoe krijgen we dat voor elkaar?

Richtlijnen van doen naar laten – palliatieve componenten in de richtlijn

Hoe verbeteren eerste en tweede lijn de samenwerking in de laatste levensfase?

Wie is de hoofdbehandelaar in de laatste levensfase?

Richtlijn vs wens van de patiënt – waar trekt u de grens?

11.45 

Kijk en luistergeld - het consult ‘Zorgvuldige afweging behandelopties’  



Hanneke de Haes, emeritus-hoogleraar medische psychologie

Hoe maak je een zorgvuldige afweging van de belangenopties met de patiënt?

Welke partijen worden in dit consult betrokken en hoe?

Dossiervoering in de laatste levensfase 

12.30 

Vragen?

13.00 

Lunch

GESPREKSTRAININGEN

14.00 

De dood en de dokter – training in gesprekken over leven met de dood 

Geeske Hendriksen, journalist, nabestaande & Leonie Vogels, psycholoog, coach

Wat is ‘De dood en de dokter’?

Twee nabestaanden vertellen hun verhaal

Uw ervaringen met moeilijke gesprekken over leven met de dood

Verdieping op persoonlijke ervaringen met de dood (+ STEM profielen)

Docu: Journalist Albert de Lange († 2015) over ‘Niet alles wat kan, hoeft’

Uw eigen stijl voor gesprekken over leven met de dood

16.00 

Afsluiting  

 

 


