
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

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

Hoe denkbaar is euthanasie bij psychiatrische problematiek?

Eva Bolt, huisarts in opleiding en promovendus levenseindeonderzoek VUMC

   •   Euthanasie(verzoeken) van mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening, dementie of   

       lijden aan het leven - prevalentie 

   •   Wettelijke en persoonlijke argumenten van artsen die een rol spelen bij een euthanasieverzoek 

Koffie- en theepauze

Help, mijn kind wil dood - pleidooi van twee moeders

Jeannette Croonen, ervaringsdeskundige en medeoprichter Stichting Euthanasie in de Psychiatrie 

Agnes Johannesma, ervaringsdeskundige

   •   Zelfdoding versus euthanasie - wat doet het met de nabestaanden?

   •   Persoonlijke verhalen van Jeannette en Agnes

   •   De totstandkoming van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie

Ethische dilemma’s

Henri Wijsbek, ethicus regionale toetsingscommissie euthanasie Noord-Brabant en Limburg, postdoctoraal  

onderzoeker UvA

   •   Is euthanasie anders bij psychiatrische problematiek dan bij somatische klachten?

   •   Wat maakt het vaststellen van ondraaglijkheid zo lastig?

   •   Gelegenheid voor vragen en discussie

Lunchpauze
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Euthanasie bij psychiatrische problematiek
Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie in de psychiatrie

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals
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De praktijk - discussie en uitwisseling 

Gerty Casteelen, zelfstandig psychiater, tevens werkzaam bij de Levenseindekliniek

   •   Hoe gaat u het gesprek aan over euthanasie?

   •   Het werk van de levenseindekliniek

Gelegenheid om casussen en ervaringen uit te wisselen. Wilt u een casus inbrengen?  

Dan wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 16 september te mailen naar info@medilex.nl.

Koffie- en theepauze

Euthanasie doe je niet alleen - aandacht voor de familie en de hulpverleners

Ista Bogers, ouderenpsychiater GGZ Drenthe

   •   In gesprek met de familie en de rol van de betrokken hulpverleners

   •   Hoe betrekt u de familie bij de euthanasievraag?

   •   Impact op het team - wie zorgt er voor hen?

Suïcidaliteit versus een euthanasieverzoek   

Anne-Marie van Dam, psychiater Mentrum

   •   Omgaan met suïcidaliteit - onderdeel van het dagelijks werk van psychiaters

   •   Is een vraag naar euthanasie onderdeel van suïcidaliteit?

   •   Wat zijn de valkuilen bij een euthanasievraag van een psychiatrische patiënt?

Afsluiting door de dagvoorzitter.


