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*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Een weloverwogen besluit 
Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie

Datum
Dinsdag 28 november 2017

Locatie
Hotel Figi, Zeist

Prijs
Dagprogramma    
10.00 - 16.00 uur                    € 395,-*   
        
Accreditatie (aangevraagd)
   •  Medisch specialisten
   •  Huisartsen
   •  Klinisch geriaters
   •  Specialisten ouderengeneeskunde
   •  Verpleegkundigen
   •  Verpleegkundig specialisten
   •  Geestelijk verzorgers

De volgende cursussen zijn ook 
interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Conflictbemiddeling 
en mediation 
15 PE punten

www.medilex.nl/conflictbemiddeling

www.medilex.nl/euthanasie   
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/euthanasie    

Meer informatie?

Greta van de Weerdhof,

congresmanager

g.vdweerdhof@medilex.nl

030-6933887

Intercollegiaal
coachen
25 PE punten

www.medilex.nl/intercollegiaal_coachen



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Roelie Dijkman, SCEN-arts en specialist ouderengeneeskunde Stichting SHDH

Waardig sterven - wat is ervoor nodig?
Yvonne G. van Ingen, arts, consulent en docent

   •   Het natuurlijke stervensproces - hoe laat u dit zo waardig mogelijk verlopen?
   •   Wat zijn de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie? 
   •   Tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde - het hoe, wanneer en waarom 

De Levenseindekliniek 
Steven Pleiter, directeur Levenseindekliniek

   •   Voltooid leven, dementie en psychisch lijden
   •   Wat maakt ‘complexe’ euthanasieverzoeken zo anders?
   •   Wat heeft de Levenseindekliniek u als professional te bieden?

Koffie- en theepauze

Dilemma’s bij euthanasie en dementie
Constance de Vries, SCEN-arts en huisarts

   •   Kan en mag euthanasie bij dementie? De opvattingen van familie versus professionals 
   •   Wat is de waarde van de wilsverklaring bij dementie en wilsonbekwaamheid?  
   •   Waar zit de pijn bij de tegenstanders?

Lunchpauze
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Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Anne Ruth Mackor, hoogleraar professie-ethiek Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG, ethicus regionale 

toetsingscommissie euthanasie, lid begeleidingscommissie Code of Practice

   •   Hoe werkt en oordeelt de toetsingscommissie?
   •   Aandachtspunten uit de Code of Practice
   •   Recente ontwikkelingen 

Koffie- en theepauze

Ethische vraagstukken bij euthanasieverzoeken
Gert van Dijk, secretaris Ethische Commissie ErasmusMC en medisch ethicus artsenfederatie KNMG

   •   Euthanasie bij dementie - het probleem van de wilsbekwaamheid
   •   De waarde van een schriftelijke wilsverklaring
   •   Euthanasie bij psychiatrische patiënten - extra behoedzaamheid vereist 

Discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking van de sprekers

Afsluiting door de dagvoorzitter


