
 

  

 
 
 

Multidisciplinaire MOVIT-scholing: wilsbeschikking omtrent het levenseinde 
 
 
Beste leden van bestaande en toekomstige MOVIT-werkgroepen, 
 
Zo’n dertig MOVIT-werkgroepen zijn al actief om de medische zorg in de verzorgingshuizen te  
verbeteren. Ook zijn er nog groepen in de regio die deze uitdaging op gaan pakken.  
Vanuit lopende werkgroepen en ouderenorganisaties komen vragen bij ons binnen die er op wijzen dat 
het thema ‘wilsbeschikking’ op veel plaatsen actueel is en praktische vragen oproept in de toepassing. 
In navolging op de eerdere MOVIT-bijeenkomsten, organiseren we hiervoor een scholing op:  
donderdagmiddag 4 april 2013. U bent hiervoor van harte genodigd! 
 
Programma 
We hebben een gevarieerd programma samengesteld. We hopen dat u aan het eind van de middag naar 
huis gaat met een praktisch handvat voor het lokaal instellen van een werkwijze die het kenbaar maken 
van wilsbeschikking en het uitvoeren daarvan mogelijk maakt. Dit moet passen binnen de professionele, 
ethische en bestuurlijke kaders.  
Vragen die aan bod komen zijn: Waar lopen de verschillende disciplines tegenaan? Hoe lukt het elders 
om daar beleid op te vormen? Hoe gaan we verder, en wat hebben we daar voor nodig? We besteden 
ook aandacht aan de herziene richtlijn over reanimatie bij kwetsbare ouderen, die naar verwachting in 
maart verschijnt.  
Uiteraard bekijken we dit alles tegen de achtergrond van het toenemende aantal complexe ouderen dat 
thuis woont. 
 
Dorothea Touwen (docent en onderzoeker medische ethiek, sectie Ethiek en recht van de Gezondheids-
zorg LUMC) en Brenda Ott (kaderhuisarts ouderengeneeskunde) zullen dit onderwerp vanuit hun  
expertise belichten. Brenda Ott zal o.a. een good practice uit een verzorgingshuis in Zeist bespreken. 
Daarnaast maken we voor de discussie gebruik van een panel, bestaande uit afgevaardigden van  
betrokken disciplines. Want, zoals u gewend bent, staat ook bij deze scholing de multidisciplinaire aanpak 
centraal. 
 
Doelgroep 
De scholing is gericht op de MOVIT-werkgroepleden, maar gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. de 
financiering kunnen er de komende periode nieuwe werkgroepen in de regio ontstaan. Om ook deze  
professionals een handvat te bieden, zijn zij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
 
De brede doelgroep voor deze scholing bestaat daarmee uit: apothekers, huisartsen, praktijk-
ondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en vertegenwoordigers vanuit het verzorgingshuis  
(verzorgenden, team-/locatiemanagers). 
 
Praktisch 
Datum  :  Donderdag 4 april 2013 
Tijd  :  16.00-18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
Locatie :  LUMC, gebouw 3, Burumazaal 
 
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde. Overige deelnemers 
kunnen een certificaat van deelname ontvangen. Aan de scholing zijn geen kosten verbonden. 
 
Aanmelden kan tot 25 maart a.s bij Claudia de Waard. Stuur daarvoor een e-mail met daarin uw naam, 
functie/organisatie en eventueel BIG-nummer naar: c.s.de_waard@lumc.nl.  
Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de scholing, ontvangt u een bevestiging van deelname. 
 
Graag tot 4 april en met vriendelijke groeten namens het MOVIT-team, 
 
 
Tony Poot, Annet Wind en Claudia de Waard 


