Symposium
Goede zorg begint bij Vroegtijdige Zorgplanning (ACP)

Dinsdag 4 december 2018 – 17.15 uur – 21.00 uur
Auditorium, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vroegtijdige zorgplanning – oftewel Advance Care Planning (ACP) – stelt
mensen in staat hun doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige
medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken
met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen
en indien nodig te herzien. Een sterkere samenwerking in de keten is
bevorderlijk voor de continuïteit van de geleverde zorg. Op deze avond
willen we in een gemêleerd gezelschap met u in gesprek over eenieders rol
bij vroegtijdige zorgplanning. Daarnaast geven we eerste handvatten om te
starten met het voeren van vroegtijdige zorgplanninggesprekken en
bespreken we de samenwerkingsafspraken in de Gelderse Vallei.
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname.
Doelgroep
Huisartsen, medisch specialisten, arts-assistenten, praktijkondersteuners of
praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, (wijk)verpleegkundigen (niveau 5);
verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.
Er is per beroepsgroep een maximaal aantal plekken beschikbaar.
Indien dit aantal bereikt is, komt u op een wachtlijst.
Accreditatie
Voor verpleegkundigen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en
medici zijn accreditatiepunten aangevraagd.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Esmee Peters (peterse1@hagv.nl) of Claudia
Savelkoul-Deerenberg (savelkoulc@zgv.nl)

Samen staan we sterker!
Programma
Vanaf 17.15 uur ontvangst met Indisch buffet
Avondvoorzitter: Prof. Dr. J.J.M (Hans) van Delden (hoogleraar medische
ethiek UMC Utrecht)

18.00 Opening
18.10 Introductie vroegtijdige zorgplanning
Prof. Dr. J.J.M (Hans) van Delden

18.30 IC-specifieke vroegtijdige zorgplanning - Pilot op de poli
Claudia Savelkoul-Deerenberg (arts-assistent Intensive Care, ZGV)

19.00 Vroegtijdige zorgplanning in de huisartsenpraktijk
Astrid Kodde (kaderhuisarts palliatieve zorg in Haarlem, consulent IKNL)

19.30 – 19.45 Pauze
19.45 Debat aan de hand van casus
Dave Tjan (medisch hoofd Intensive Care anesthesioloog-Intensivist, ZGV) en Elvira
Schouten (kaderhuisarts ouderenzorg, Bennekom)

20.40 Vroegtijdige zorgplanning in de keten
Claudia Savelkoul-Deerenberg en Esmee Peters (projectmedewerker ouderenzorg , HAGV)

20.55 Afsluiting
U kunt zich, voor 20 november, via bureau@hagv.nl aanmelden. Vermeld
uw naam, functie, organisatie, e-mailadres, dieetwensen.

Tot ziens op dinsdag 4 december!

21.00 Netwerkborrel

