DWARSLAESIE: WE GAAN ERVOOR!?
“de omgang met levenseindevragen bij een acute hoge dwarslaesie”
vrijdag 7 december 13.00 - 17.00 uur ETZ Elisabeth
Bij de opvang van een patiënt met een hoge dwarslaesie is de eerste zorg gericht op stabiliseren van de wervelkolom, het
opvangen van complicaties en bewaken van vitale functies. Bij de behandeling zijn veel disciplines betrokken. Een gezamenlijk
behandelplan wordt opgesteld. In deze vroege revalidatie op IC komen we als zorgprofessional in aanraking met patiënten
die de revalidatie niet in willen en willen stoppen met de behandeling gezien de gevolgen van een hoge dwarslaesie
en afhankelijkheid. Kan een dergelijk beslissing genomen worden door een patiënt in de acute fase? Hoe ga je hier als
zorgprofessional mee om? Hoe zit het met de autonomie van de patiënt?
Tijdens dit symposium wordt dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken/fases van het revalidatieproces belicht. Neem
deel, en hoor vanuit het oogpunt van verschillende professionals én ervaringen van patiënten hoe een patiënt het beste
begeleid kan worden in dit proces. Tijdens dit symposium vertellen twee patiënten over hun eigen revalidatieproces.

Tijd

Titel presentatie

Spreker

12.30 - 13.30 uur

Inschrijven, broodje en soep

13.30 - 14.00 uur

Opening dagvoorzitter
Patiënt in beeld, hoe beleeft de patiënt een
revalidatie?

Annemarie Oldenbeuving (neuroloog-intensivist) en
Evert Schouten (revalidatiearts)

14.00 - 14.30 uur

Van ziekenhuis, via revalidatie naar huis; een
veranderend perspectief

Helma Bongers (revalidatiearts)

14.30 - 14.50 uur

Is er kwaliteit van leven na een dwarslaesie;
hoeveel en bij wie?

Marcel Post (hoogleraar)

14.50 - 15.10 uur

Hoe om te gaan met doodswensen na een
dwarslaesie?

Tijn van Diemen (psycholoog)

15.15 - 15.45 uur

Pauze

15.45 - 16.15 uur

Euthanasie bij dwarslaesie: juridische en
ethische aspecten, literatuur

Janneke Stolwijk (revalidatiearts)

16.15 - 16.45 uur

‘Leven alleen is niet genoeg;
het moet ook leuk zijn.’

Ervaringsdeskundige Frenk van
Hooydonk

16.45 - 17.00 uur

Afsluiting dagvoorzitter

Annemarie Oldenbeuving (neuroloog-intensivist)

Vanaf 17.00 uur

Afsluitende borrel in Grand Café
Aanmelden voor dit symposium kan via: http://bit.ly/2LjlQir Accreditatie is aangevraagd.
Voor vragen of meer informatie: dwarslaesiesymposium@etz.nl

