
Ethische dilemma’s bij vrijheidsbeperking in de ouderenzorg    (14.00 - 15.30 uur)
Dorothea Touwen, docent en onderzoeker Medische Ethiek Leids Universitair Medisch Centrum
   •   Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging
   •   Dwang en drang: veiligheid en bewegingsvrijheid
   •   Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie
De ethische vraagstukken worden met elkaar besproken aan de hand van casuïstiek.*

Gehandicaptenzorg         (14.00 - 16.00 uur) 
Dilemma’s en casuïstiek – Bopz versus Zorg en dwang*
Monica de Visser, juridisch adviseur gezondheidsrecht Smaragd en juridisch beleidsmedewerker ’s Heeren Loo 
Zorggroep
   •   Thema’s: 
      - Regie van de cliënt  - Stappenplan
      - Wat is onvrijwillige zorg?  - Toezicht

Ouderenzorg          (14.00 - 16.00 uur)  
Dilemma’s en casuïstiek - Bopz versus Zorg en dwang* 
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde / jurist, Helle - juridisch en medisch advies
   •   Thema’s:
      - Het geven van verlof en ontslag
      - Vrijheidsbeperkingen in soorten en maten
      - Het stappenplan van Zorg en dwang - wat is nu al toe te passen?

Klachten en claims        (10.45 - 12.45 uur)
Sofie Steen, advocaat KBS Advocaten
   •   Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - per 1 januari 2016
   •   Waartegen kan een cliënt een klacht indienen?
   •   Een klacht - en dan?
   •   Recente jurisprudentie over klachten en claims
   •   Casuïstiek*

De rol van de psychiater / geneesheer-directeur     (10.45 - 12.45 uur)
Chaim Huyser, geneesheer-directeur De Bascule
   •   De geneesheer-directeur - nu en in de Wet Verplichte ggz
   •   Welke extra taken komen erbij? Hoe kunt u dit organiseren? En hoe is dit financieel geregeld?
   •   Hoe wordt de onafhankelijkheid van een geneesheer-directeur gewaarborgd?
   •   Privacy garanderen - lukt dat straks nog?
   •   Casuïstiek bespreken en tijd voor vragen

* Casuïstiek kan vooraf al worden ingediend via g.overbeek@medilex.nl
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Verdiepingssessies 
Speciaal voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p. Zuijderhoudt 
Consultancy 

Wettelijke kaders 
Kees Blankman, universitair docent VU en plv-Bopz-rechter
   •   Dwang en vrijheidsbeperking - wie neemt de beslissing?
   •   (On)vrijwilligheid, bereidheid en verzet - vaststellen en naar handelen
   •   Dwangtoepassing buiten Bopz-afdelingen - wat mag wel en wat mag niet?

De veranderingen met de komst van wet Zorg en dwang
Brenda Frederiks, universitair docent Gezondheidsrecht VU
   •   Ontwikkeling en huidige stand van zaken wet Zorg en dwang
   •   Vertegenwoordiging van de cliënt
   •   Rechtsbescherming van de cliënt
   •   Het stappenplan WZD

Koffie- en theepauze

Toezicht en handhaving
Justa Bos, kwaliteitsadviseur en toezichthouder zorg, Bos Zorgtoezicht en Advies
   •   Toetsingskaders IGZ 
   •   Voorbeelden uit de praktijk 

Forum
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers

Afsluiting plenaire ochtend door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, gevolgd door een lunch
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Noodgedwongen?
Van wet Bopz naar wet Zorg en dwang

Speciaal voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Noodgedwongen?
Van BOPZ naar wet Verplichte ggz

Speciaal voor de ggz

Ontvangst met lunch, koffie en thee / uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p. Zuijderhoudt 
Consultancy

De ontwikkelingen in de wet Bopz voor de ggz
Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist / psychiater n.p.
   •   Update van de belangrijkste ontwikkelingen in de wet Bopz
   •   Actuele trends in rechtspraak
   •   Bopz - hoe is de samenhang met andere sectoren, de WGBO en strafrecht?
   •   Veiligheidsdenken en risicomanagement

Koffie- en theepauze

De rechtspositie en vertegenwoordiging van de cliënt
Kees Blankman, universitair docent VU en plv-BOPZ-rechter
   •   Opneming en verblijf - externe rechtspositie
   •   Behandeling en bejegening - interne rechtspositie
   •   Vertegenwoordiging van de cliënt
   •   Het wetsvoorstel Verplichte ggz - stand van zaken

Een reactie vanuit de praktijk
Adger Hondius, geneesheer-directeur / psychiater GGZ Centraal
   •   Tussen wet Bopz en wet Verplichte ggz - hoe werkbaar is dat?
   •   Wat verandert er aan de rolverdeling binnen uw organisatie?
   •   Welke stappen zijn er nu al te maken richting de nieuwe wetgeving?

Forum / Casuïstiek bespreken
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers 
Casuïstiek kan vooraf gemaild worden naar g.overbeek@medilex.nl

Afsluiting door de dagvoorzitter
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Verdiepingssessies
Speciaal voor de ggz

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals


