
Donderdag 15 maart 2018
Van der Valk, Rotterdam

Het leven na de intensive care 
wat wilde de patiënt?



Reanimatie en orgaanondersteunende therapieën op de intensive care redden levens. Maar 
hoe ziet het leven na de intensive care eruit? Waren die behandelingen wel gewenst? 

Door de vele beslissingen voorafgaand aan de opname, kan het gebeuren dat er niet of 
onvoldoende met de patiënt wordt gesproken over wat hij of zij wil. Achteraf kan dat 
grote problemen opleveren met de patiënt of de familie. Bijvoorbeeld omdat zij zeggen: 
“dit wilden wij niet.”

Hoe voorkom je dat? Hoe zorg je dat dit essentiële gesprek er niet bij inschiet? Wie neemt het 
initiatief, hoe stemmen eerste en tweede lijn met elkaar af? En wie heeft de regie, de huisarts, 
de specialist ouderengeneeskunde of de specialist?

Over deze vragen gaat de nascholingsbijeenkomst ‘Het leven na de intensive care – wat wilde 
de patiënt?’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso en SCEM.

Lode Wigersma, voorzitter NVAG
Peter Seinen, SCEM

Met: 
Sander de Hosson, longarts en specialist op het 
gebied van longkanker en palliatieve zorg
Dave Tjan, anesthesioloog-intensivist, co-auteur 
van het artikel ‘Behandeling op de IC: stoppen of 
doorgaan?’
Franca Horstink-Wortel, specialist 
ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg
Alex van der Male, kaderarts palliatieve zorg en 
werkzaam in een hospice
Suzanne van de Vathorst, hoogleraar kwaliteit van de 
laatste levensfase en van sterven

“Wie heeft de regie bij levenseindegesprekken: de huisarts, 
  de specialist ouderengeneeskunde of de specialist?”



Programma

17.30 uur Registratie en ontvangst

18.00 uur Inleiding programma door de voorzitter 
 • Lode Wigersma (voorzitter)

18.10 uur Dilemma’s rond levenseindebeslissingen
 • Suzanne van de Vathorst 

18.40 uur De werkvloer aan het woord
 Kansen en moeilijkheden rond het (starten met het) gesprek met de patiënt 
 over zijn levenseinde en de onderlinge communicatie daarover tussen 
 betrokken zorgverleners.
 • Dave Tjan, Alex van der Male, Franca Horstink, Sander de Hosson, 
 Suzanne van de Vathorst, SEH-arts (uitgenodigd)

19.15 uur Debat aan de hand van casus 
 • Dave Tjan, Alex van der Male, Franca Horstink, Sander de Hosson, 
 Suzanne van de Vathorst, SEH-arts (uitgenodigd)  

19.45 uur Pauze

20.15 uur Debat aan de hand van casus 
 • Dave Tjan, Alex van der Male, Franca Horstink, Sander de Hosson, 
 SEH-arts (uitgenodigd)  

21.30 uur Introductie NHG StiP-cursus “Tijdig spreken over het levenseinde” 
 • Liesbeth van der Jagt   

21.40 uur Einde

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



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.

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en 
betalen (tot 3 weken van tevoren): € 175,-
Standaardbedrag: € 225,-

Voor AIOS en studenten geldt een aangepast 
inschrijfgeld van € 75,-

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

Accreditatie 
Aangevraagd bij ABAN voor 3 punten 

Datum en locatie  
Donderdag 15 maart 2018
Van der Valk Rotterdam 
Energieweg 2
3041 JC Rotterdam

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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Sprekers en voorzitter
Mw. drs. F. Horstink-Wortel • specialist 
ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg, 
SCEN-arts, Gericare, Raamsdonkveer

Dr. S. de Hosson • longarts, Wilhelminaziekenhuis, Assen

Mw. drs. E.J. van der Jagt • leiding NHG Scholing, 
Utrecht

Drs. A.van der Male • kaderhuisarts palliatieve zorg, 
docent en coördinator CZ; huisartsgeneeskunde 
Erasmus MC, Rotterdam

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

Dr. L. Wigersma (voorzitter) • voorzitter NVAG, Utrecht

Prof. dr. S. van de Vathorst • hoogleraar kwaliteit van 
de laatste levensfase en van sterven, AMC Amsterdam, 
ethicus, Medische ethiek en filosofie, Erasmus MC 
Rotterdam


