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ABC1: 3 punten verstrekt voor huisartsen

• Liesbeth Boersma, radiotherapeut Maastro
en hoogleraar MuMC+
• Evert van den Berken, verpleegkundig specialist
oncologie
• Robert van Gool, huisarts
• Marjolein Heemels, gespecialiseerd
verpleegkundige oncologie en voorzitter VAR
Zuyderland MC
• Leo Jetten, projectleider KWF en (n.p.) huisarts
• Asiong Jie, internist-hematoloog en lector
Zuyd Hogeschool
• Pieter Platteel, manager RVE 2 Oncologie
• Miranda van Reisen, huisarts
• Geerten van Riet, klinisch geriater
• Prapto Sastrowijoto, klinisch patholoog en vicevoorzitter oncologiecommissie Zuyderland
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Symposiumcommissie

woensdag 23 november 2016
zuyderland medisch centrum sittard-geleen

MEETING of MINDS

PROGRAMMA

communicatie met oudere
patiënten met kanker

17.30 uur

Ontvangst

18.00 uur

Opening

18.10 uur

Aanvang programma

De patiënt betrekken bij de voorliggende behandelkeuzes is niets
nieuws meer. Zorgverzekeraars eisen dan ook steeds vaker dat de
patiënt aantoonbaar betrokken moet zijn bij de behandelkeuze.
Inmiddels gaat men al een stap verder met de regelgeving rondom
het vastleggen van de terugkoppeling over de door de patiënt
ervaren behandelresultaat en tot welke hernieuwde gezamenlijke
overwegingen dat heeft geleid.
Bij oncologische patiënten moet er vaak een keuze gemaakt
worden uit vele ingrijpende oncologische behandelingen en
behandelcombinaties. Keuzehulpen zijn ontwikkeld om patiënten
te assisteren in besluitvorming . Ook zijn methoden voor resultaatmetingen ontwikkeld. Samen beslissen en samen de ervaren
resultaten beoordelen zijn dan ook binnen de oncologie steeds meer
gemeengoed geworden.
Het is onduidelijk in hoeverre bovengenoemde hulpmiddelen en
evaluatie methoden geschikt zijn om het doel van gezamenlijke
besluitvorming voor oudere patiënten mogelijk te maken. Zijn er voor
ouderen met kanker speciale voorzieningen nodig?
Dit is aanleiding geweest voor het KWF en het Zuyderland MC om
een debatsessie rondom het thema communicatie met de oudere
patiënt met kanker te organiseren op de locatie Sittard-Geleen op
23 november. Meerdere sprekers leiden ieder een debatonderwerp
in met een korte pitch, waarna onder leiding van Leo Jetten een
debat volgt. Het belooft een levendig debat te worden door de
aanwezigheid van zowel zorgprofessionals uit vele onderdelen van de
(1e/2e/3e lijns) oncologische zorgketen als vertegenwoordigers van
patiënten en mantelzorgersorganisaties.
Franchette van den Berkmortel
Voorzitter Oncologie Beleidscommissie Zuyderland

Na iedere inleiding in de vorm van een korte pitch of een video wordt aan
de hand van stellingen gedebatteerd onder leiding van Leo Jetten (KWF)
Communicatie
Videopresentatie Prof. dr. Julia van Weert (Hoogleraar
Gezondheidscommunicatie, Universiteit van A’dam)
Wil de oudere patiënt shared decision making?
A. De voordelen van een keuzehulp.
Ben Vanneste, radiotherapeut Maastro Clinic
B. Wat doen we al aan SDM en welke voorwaarden (en hoe) hanteert de
medisch specialist daarbij?
dr. Asiong Jie, internist-hematoloog Zuyderland,
lector Hogeschool Zuyd
C. Video: ‘Wie heeft de regie?’
(documentaire vier ouderen met kanker)
D. Begrijpt de patiënt waar het over gaat? Psychologische achtergronden
bij Shared Decision making
Prof. dr. Trudy van der Weijden, Hoogleraar implementatie klinische
richtlijnen en samen beslissen, MuMC+
Kan de oudere patiënt shared decision making?
A. Inschatting/cognitie van de oude patiënt met kanker.
Chantal de Weerdt, klinisch geriater Zuyderland
B. O
 p grond waarvan maakt de patiënt keuzes?
Frank Guldemond, Kaderhuisarts ouderengeneeskunde HOZL
Van 19.30 tot 20.05 uur is er een pauze voorzien waarin een broodmaaltijd
wordt geserveerd.
21.15 uur		

Afronding en sluiting

