Euthanasie belicht
Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals
9:00

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

13:30

Euthanasie en psychiatrische problematiek
Paulan Stärcke, psychiater en scenarts Expertisecentrum Euthanasie

09:30

09:45

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



Gevolgen van de huidige ontwikkelingen - weerstand binnen de GGZ

kaderarts GRZ bij Zorggroep Solis



Psychiatrische problematiek - wanneer is er sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden?



Hoe toetst u wilsbekwaamheid bij psychiatrische comorbiditeit?

Mijlpalen op rechtsgebied versus de praktijk
Esther Pans, gezondheidsjurist, General Counsel bij GGZ inGeest en senior onderzoeker VU

14:30

Amsterdam

11:00

Jeannine Salvino, Consulent euthanasie en psychiatrisch verpleegkundige



Besluitvorming bij complexe euthanasieverzoeken – waar houdt u rekening mee?



Wie is de consulent euthanasie en wat is het verschil met de SCEN-arts?



Straf- en tuchtzaak euthanasie bij diep demente patiënt – wat zijn de implicaties en



Waar kan de consulent euthanasie u bij ondersteunen?

gevolgen?



Welke hulp kunnen we bieden bij complexe vraagstukken?



10:45

Consulent euthanasie – begeleiding en coaching op elk gebied

Recente politieke en juridische ontwikkelingen en de betekenis voor de praktijk
14:45

Koffie- en theepauze

15:30

Omgaan met (complexe) euthanasieverzoeken

Koffie- en theepauze

Dilemma’s bij euthanasie en dementie

Yvonne van Ingen, SCEN-arts, consulent en docent ouderenzorg en palliatieve zorg bij o.a. IKNL

Willeke Stadtman, arts ambulant team, docent en woordvoerder Expertisecentrum Euthanasie




Is het natuurlijk stervensproces een betere optie?

Wat kan en mag bij euthanasie en dementie? De opvattingen van familie versus



Hoe gaat u om met de zorgplanning na een euthanasieverzoek? - casuïstiek uit de praktijk

professionals



Uw eigen grenzen bepalen en praten over (gewetens)bezwaren – hoe zorgt u dat uw patiënt



Wat is de waarde van de wilsverklaring bij dementie en wilsonbekwaamheid?



Casuïstiek uit de praktijk - hoe gaat u zorgvuldig om met een euthanasieverzoek bij

passende hulp krijgt?


Hoe zorgt u als zorgverlener goed voor uzelf?

afnemende besluitvaardigheid?
16:30
12:00

Vragen en discussie

12:30

Verzorgde lunch

Afronding door de dagvoorzitter

