
Regionaal transmuraal overleg over Advance care planning

Donderdag 6 juni 2019
Amersfoort 

Contact over de 
laatste levensfase



Wel of niet reanimeren, beademen, naar de intensive care? Lastige vragen, zeker in acute 
situaties. In de regio Amersfoort vinden professionals uit eerste én tweede lijn het belangrijk 
om samen met de patiënt en zijn directe omgeving wensen en mogelijkheden rondom het 
levenseinde tijdig bespreekbaar te maken. 

We willen ervoor zorgen dat dit essentiële gesprek er niet bij inschiet. Met elkaar afstemmen wie 
het initiatief neemt: de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of de medisch specialist. 
En wanneer moet dit gesprek dan precies plaatsvinden? Hoe kun je de besproken wensen met 
betrekking tot de zorg omtrent het levenseinde afstemmen tussen de eerste en tweede lijn? 

Een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso, WDHMN en SCEM.

Het team 
Bram Smits
Bianka van der Oord
Mariska Albracht
Dave Tjan

“Samenwerking tussen huisarts, specialist ouderen-
  geneeskunde en medisch specialist over behandelwensen in 
  de laatste levensfase”



Programma

Voorzitter: Bram Smits, huisarts

17.30 uur Broodjesbuffet

18.00 uur Waarom dit programma?   
 Bram Smits en het palliatief team van Meander MC

18.20 uur Wat betekent niet-reanimeren precies en wat gebeurt er op de IC?  
 Dave Tjan • Hoofd IC en co-auteur van het artikel ‘Behandeling op de IC: 
 stoppen of doorgaan?’

18.50 uur Casusbespreking 
 Kansen en mogelijkheden rondom het levenseindegesprek en de  
 communicatie tussen de betrokken zorgverleners
  Het gehele team

19.40 uur Pauze

20.10 uur Toelichting op de NHG cursus ‘Tijdig spreken over het levenseinde’  
 Liesbeth van der Jagt • senior wetenschappelijk medewerker, NHG scholing 

20.15 uur Vervolg casusbespreking  
 Het gehele team

21.10 uur Oplossingen om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren 
 Bram Smits • huisarts

21.30 uur  Einde

WDHMN en het NHG organiseren voor geïnteresseerden, als vervolg op deze nascholing, de 
cursus ‘Tijdig spreken over het levenseinde’. Deze NHG Verkorte StIP- cursus helpt u een goed 
gesprek te voeren met (pre)terminale patiënten over zinvolle en haalbare behandelingen 
en vertaalt het concept van Advance Care Planning naar eigen casuïstiek. Er zijn twee  
trainingsmodules van elk twee uur en een tussentijdse praktijkopdracht. De cursus is bedoeld 
voor groepen huisartsen (bijvoorbeeld toetsgroepen), individuele huisartsen, medisch 
specialisten en praktijkondersteuners.



Doelgroep  
Huisartsen, specialisten ouderen-
geneeskunde, SEH- artsen, intensivisten, 
longartsen, oncologen, neurologen, 
cardiologen, geriaters, arts-assistenten 
en andere geïnteresseerden 

Accreditatie 
Toegekend door ABAN (3 pnt)

Datum en locatie 
Donderdag 6 juni 2019
Amersfoort

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op 
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie 
over de inschrijfvoorwaarden. 

WDH Midden Nederland verwerkt haar inschrijvingen 
geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt 
u in de nascholingsagenda op de website van WDH 
Midden Nederland www.wdhmn.nl. Hier vindt u 
tevens alle informatie over de inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 149,-

Sprekers en voorzitter 
Drs. M. Albracht  • kaderhuisarts palliatieve zorg, 
Hoevelaken

Drs. L. van der Jagt • senior wetenschappelijk 
medewerker, NHG scholing

Drs. B. van der Oord • chirurg-intensivist, Meander 
MC, Amersfoort

Drs. B. Smits • huisarts, Hoevelaken

Dr. D.H.T. Tjan • anesthesioloog-intensivist, hoofd 
Intensive en medium care, Gelderse Vallei, Ede


