
 

Advance Care Planning 
 

Op 28 november 2018 organiseren wij de tweede ACP workshop voor 

verpleegkundigen en verzorgenden over gespreksvoering in de laatste levensfase.  

Verzorgenden en verpleegkundigen voeren vaak gesprekken en gesprekjes over het 

levenseinde en deze vinden niet altijd een weg naar het zorgdossier of naar de arts die 

beleidsafspraken maakt met de bewoner en de naaste/ vertegenwoordiger. Soms zijn 

situaties ingewikkeld als bijvoorbeeld een bewoner aan een verzorgende aangeeft niet meer 

te willen leven en er meteen bij zegt dat de verzorgende het niet met de dokter mag 

bespreken. Het kan dan voorkomen dat je in een dilemma zit. Voor dit soort dilemma’s in 

gesprekken over het levenseinde hebben we samen met de VUmc academie en Metamedica 

van VUmc een workshop ontwikkeld met aandacht voor de diverse rollen die een 

verzorgende/ verpleegkundige kan hebben in het leven van de bewoners van 

verpleeghuizen. Om in de praktijk goed samen te werken nodigt UNO-VUmc koppels van 

arts en verzorgenden/ verpleegkundigen uit om deel te nemen aan deze workshop. In totaal 

denken wij aan 10 koppels: 10 specialisten ouderengeneeskunde en 10 verpleegkundigen/ 

verzorgenden.    

 
Programma 
 
08.30 Ontvangst  
 
09.00 Opening      Marike de Boer 
 
09.05 Inleiding Advance Care Planning    Ruth Veenhuizen 
 
09.30 Oefening gespreksvoering    Frank Schaap/n.n.t.b. 

  

11.15 PAUZE 

 
11.35 Plan van aanpak voor eigen organisatie   Ruth Veenhuizen/Marike de Boer 

 
12.15 LUNCH 
 
12:45 Inleiding moreel beraad     Suzanne Metselaar/Malene van Schaik 

 
13:00 Moreel beraad       Suzanne Metselaar/Malene van Schaik 

 
14.35 PAUZE 
 
14.50 Plenaire terugkoppeling moreel beraad   Suzanne Metselaar/Malene van Schaik 
 
15.10 Plan van aanpak voor eigen organisatie   Ruth Veenhuizen/Marike de Boer 

 
16.15 Afsluiting 
 
Dagvoorzitter: Ruth Veenhuizen, onderzoekscoördinator UNO-VUmc 
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WORKSHOP ADVANCE CARE PLANNING 
 
 
Inschrijven 
 
Inschrijven kan via deze link. 

 

Praktische informatie 
 
Datum & tijd Woensdag 28 november, 9.00 – 16.15 

Locatie  VU Amsterdam, zaal volgt 

 

Kosten  Gratis  

Doelgroep Koppels van specialist ouderengeneeskunde + verpleegkundige/verzorgende  

Route  Zie bijlage  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Dekker (secretaresse UNO-VUmc)  
via uno@vumc.nl of 020 444 8374 (ma – wo – vr) 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 november 2018  

Workshop Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 

Organisatie 

Marike de Boer, onderzoeker UNO-VUmc 

Ruth Veenhuizen, coördinator UNO-VUmc 

Mirjam Hoogendoorn, specialist ouderengeneeskunde, Warande 

Laura Wiewel, GZ-psycholoog, Amaris Zorggroep 

Ruth Samuels, specialist ouderengeneeskunde, Omring  

Simone Hendriks, specialist ouderengeneeskunde, docent Gerion, onderzoeker afd. 

huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde 

 

Met ondersteuning van: 

Afd. Metamedica – Suzanne Metselaar en Malène van Schaik 

Acteur – Frank Schaap 

 

https://goo.gl/forms/QdpUViv5qeKdXMB23
mailto:uno@vumc.nl

