Maurice is palliatief en…
hoe bespreek ik dit met hem?
1 april 2021
Programma
08u30

ontvangst met koffie en lekkers

09u00

verwelkoming en inleiding

09u10

Advance Care Planning voor personen
met een verstandelijke beperking

Dr. Annemieke Wagemans

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
Werkzaam o.a. bij het expertisecentrum
palliatieve zorg MUMC+

P ROV I N C I E H U I S
(B O U D E W I J N Z A A L )
Universiteitslaan 1 3500 Hasselt
Donderdag 1 april 2021
van 8u30 tot 12u30

10u40

Pauze

11u00

Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe
moet ik dit bespreken?

Dr. Marijke Tonino

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water
Inschrijven via www.npzl.be/nl vorming
Aanwezigheidsattest
Accreditering wordt aangevraagd

Meer info?
Telefoon: 011 81 94 72
E-mail: emily.vanhout@npzl.be

Arts voor verstandelijk gehandicapten,
kaderarts en consulent palliatieve zorg
12u30

Afsluiting

Maurice is palliatief en…
hoe bespreek ik dit met hem?
1 april 2021
Inhoud
Advance care planning voor personen met een
beperking
Dr. Annemieke Wagemans

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk.
Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie
bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is
op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie
wensen. Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van
toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit
goed te kunnen doen? Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten
om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en
familieleden.

“Communiceren gaat niet
zozeer over zenden en
ontvangen maar over
begrijpen en verbinden.”
- Ron van der Jagt

Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit
bespreken?
Dr. Marijke Tonino

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en
hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand
overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op
welke manier kun je rekening houden met de ernst van de
verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische
problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een
verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde?
Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces?
En hoe doe je dat dan?

