Kenniswerkplaats 27-11-2019, 16:30 – 19:30 uur (inloop 16:15 uur)
Thema: Palliatieve zorg in relatie tot wilsbekwaamheid bij mensen met dementie
dan wel de ziekte van Alzheimer.
Palliatieve zorg is niets anders dan het verlenen van goede zorg aan iedere patiënt met een
ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Nog maar heel recent is het besef ontstaan dat iedere
persoon die ziek wordt, niet alleen kan genezen van zijn ziekte, maar mogelijk ook hieraan kan
sterven. Mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie kunnen niet meer genezen van deze
aandoening en worden hierom meegenomen in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van het leven in samenspraak met de patiënt en diens mantelzorger(s).
Onderwerpen die hierin maximale aandacht dienen te hebben zijn (1) voorkomen en verlichten van
lijden, door middel van (2) vroegtijdige signalering en (3) zorgvuldige beoordeling en (4)
behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.
Vragen over het levenseinde en het hierop invloed kunnen zijn voor patiënten en diens
mantelzorger(s) moeilijk om te bespreken. Met wie wil men, met wie kan men en met wie moet
men hierover spreken in het kader van het beïnvloeden van het levenseinde. Naast verschillende
ethische dilemma’s komen hier ook juridische aspecten naar voren.
In hoeverre is de patiënt wilsbekwaam in het maken van keuzes? Wat is hierin de rol van de
mantelzorger(s), wat is de rol van de beroepsbeoefenaar?
Voor deze kenniswerkplaats zijn we op zoek naar patiënten en mantelzorgers die te maken hebben
met dementie/ziekte van Alzheimer en nadenken over de eindigheid van het leven. Daarnaast zijn
we op zoek naar beroepsbeoefenaren die in aanraking komen/gekomen zijn met mensen met
dementie/ziekte van Alzheimer en hun mantelzorger(s) met vragen rondom het levenseinde.
Lees verder:
Palliatieve zorg: https://www.zorgvoorbeter.nl/palliatieve-zorg/wat-is-het
Wilsbekwaam: https://dementie.nl/wilsbekwaamheid/wilsbekwaamheid-bij-dementie
Wet Zorg en Dwang: https://www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking/stappenplan-zorgen-dwang

Opzet van de kenniswerkplaats
We starten om 16:30 uur (inloop vanaf 16:15 uur) met een korte inleiding (10 minuten) om het
thema neer te zetten. Vervolgens gaan burgers en beroepsbeoefenaren apart het thema bespreken
(80 minuten). Daarna is een korte pauze (soep en broodjes, 20 minuten). Vervolgens gaan burgers
en beroepsbeoefenaren in een ruimte met elkaar in dialoog, waarbij het doel naast kennisdeling ook
bewustwording en afstemming is (60 + 10 minuten).

Kenniswerkplaats: 16:30 - 19:30 uur
welke
hulpvragen
zijn er

Burgerstroom
beschouwing

Inleiding thema

Verbinding zorgdomein, sociaal
domein met de burger
Professionals
beschouwing

10 minuten

Inloop 15 minuten

Dialoog vraag
en aanbod

Samenvatting en conclusie

welk aanbod is
er

80 minuten

60 minuten

Pauze 20 minuten

Concreet
Locatie: NNB, afhankelijk van de locatie van de burgers.
Tijd: 16:30 – 19:30 uur
Facilitering: soep en broodjes
De Kenniswerkplaats is een idee van: EDU-Line en Zorgbelang Limburg
Project realisatie is mogelijk gemaakt door: VEZN (CZ en VGZ) en ZIO
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