
 

 

 

Laego 2 daagse 2019: Stap voor Stap Besluiten 
Samenwerken over de grenzen van je eigen professie 

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de laego 2 daagse 2019! 

Hieronder kunt u lezen wat u op deze inspirerende 2-daagse kunt verwachten in het 
Woudschoten Hotel te Zeist op 17 en 18 januari 2019. 

Donderdag 17 Januari 2019 

09.15 – 09.30 uur Opening door voorzitter LAEGO  
09.30 – 10.30 uur De kwetsbare geriatrische patiënt op de SEH, valkuilen en kansen  

Spreker: Yvonne Schoon, geriater en hoofd SEH UMC St. Radboud 
10.30 – 11.00 uur Pauze 
11.00 – 12.00 uur Heupfractuur bij een kwetsbare patiënt, wel of niet opereren?  

Sprekers: Karin Keijsers, klinisch geriater en farmacoloog, en Connie Douw, 
orthopeed, beiden werkzaam in Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch 

12.00 – 13.00 uur Lunch 
13.00 – 13.45 uur Dag van Elst: Vierdaagse deel I,  20 minuten wandelen 
13.45 – 15.00 uur 2 simultane workshops (iedereen volgt beide workshops) 

Workshop 1: Shared decision-making o.l.v. Marjolein van de Pol  
Shared decision making: samen beslissen met de patiënt staat op veel plekken hoog 
op de agenda. In de praktijk blijkt dat veel hulpverleners het lastig vinden om dit 
goed aan te pakken als het gaat om kwetsbare oudere patiënten. Tijdens deze 
workshop krijgt u kort theorie over samen beslissen en daarna gaan we actief zelf 
oefenen, zowel in gesprekken met patiënten als in constructief overleg met andere 
zorgverleners waarbij deze techniek ook goed bruikbaar is. 
Workshop 2: Nijmeegs Moreel beraad o.l.v. ethici Gert Olthuis, Jos 
Kole en Jelle van Gurp 
Moreel beraad: als arts kom je dagelijks in aanraking met morele problematiek: er 
is onduidelijkheid over een juiste handelswijze, soms staan meerdere 
behandelmogelijkheden open of word  je gedwongen te kiezen tussen twee kwaden. 
Tijdens deze actieve sessies moreel beraad wordt aan de hand van de Nijmeegse 
methode voor moreel beraad een complexe casus waarin sprake is van een moreel 
probleem doorgenomen en leren de cursisten hoe zij systematisch ingewikkelde 
morele casuïstiek kunnen ontleden. 

15.00 – 15.30 uur Pauze 
15.30 – 16.45 uur Workshopronde II: Shared decision-making en Nijmeegs Moreel beraad 
17.00 – 17.45 uur Ludieke afsluiting door Willem Bijleveld  
17.45 – 18.30 uur Dag van Wijchen, Vierdaagse deel II, 20 min wandelen 
19.00 uur Diner 

 
 

  



 

 

Vrijdag 18 Januari 2019 

08.00 – 08.45 uur Dag van Groesbeek, Vierdaagse deel III, 20 minuten wandelen 
08.45 – 10.00 uur Algemene Ledenvergadering LAEGO 
10.00 – 10.30 uur Pauze 
10.30 – 11.30 uur Workshop ronde I (iedereen volgt per ronde één workshop) 

1. Acute buik, wel of niet opereren? 
Marianne van Iersel is geriater in het UMC Radboud Medisch en neemt u 
mee in de moeilijke beslissing in de casus: “wel/niet opereren bij een acute 
buik bij kwetsbare oudere”. Hoe neem je een verstandige beslissing en (met) 
wie? Welke afwegingen spelen een rol, welke info wordt afgewogen? Doe 
inspiratie op voor uw eigen regio met het motorkapoverleg als voorbeeld.  

2. Basaalcelcarcinoom bij kwetsbare ouderen. 
Satish Lubeek is dermatoloog in het UMC Radboud en heeft zich in zijn 
opleiding en nu ook als dermatoloog bezig gehouden met dermatologie bij 
kwetsbare ouderen. Hiernaar doet hij momenteel ook wetenschappelijk 
onderzoek. Het praatje zal gaan over verschillende vormen en stadia van 
huidkanker, en in het bijzonder het basaalcelcarcinoom. Welke afwegingen 
kunt u maken bij kwetsbare ouderen? Op interactieve wijze krijgt u 
handvaten voor uw dagelijkse praktijk. 

3. De omgekeerde surprise question. 
Carel Veldhoven is huisarts in Berg en Dal en kaderarts palliatieve zorg. De 
surprise question is voor iedereen wel bekend, maar is bij "screening" toch 
een hele grote groep en hiermee niet een heel selectief instrument. De 
omgekeerde surprise question: "zou je nog verbaasd zijn als iemand nog leeft 
over een jaar?" lijkt selectiever. Hij neemt u mee naar de resultaten van zijn 
onderzoek naar de correlatie tussen de surprise question, omgekeerde 
surprise question en kwetsbaarheid. Welke praktische handvaten levert dit 
op voor uw dagelijkse praktijk? 

11.30 – 12.30 uur Workshops ronde II 
12.30 – 13.30 uur Lunch 
13.30 – 14.15 uur Dag van Cuijk, Vierdaagse deel IV, 20 minuten wandelen 
14.15 – 15.30 uur ‘Wie helpt de dokter?’ spreker: Ron Hameleers, SO en trainer 

Zorgen voor kwetsbare ouderen is topsport. U balanceert regelmatig op het scherpst 
van de snede en het vraagt zowel medisch inhoudelijk als op communicatie en 
samenwerkingsgebied veel van u. Hoe zorg je dat je hierbij ook goed voor jezelf 
zorgt? Hoe houd je plezier in je werk en blijf je vitaal? Hoe neem je je persoonlijk 
leiderschap? In deze reflectieve afsluitende luchtige, maar tot nadenken stemmende 
key-note neemt de specialist ouderengeneeskunde u mee langs deze vragen. 

Vanaf 15.30 uur Afsluiting, uitreiking 4-daagse beloning met borrel 
 

Inschrijven: 

Op de boerhave website vindt u alle informatie over het programma, locatie en de kosten. 
In verband met afspraken met het hotel, ontvangen we uw inschrijving graag zo snel mogelijk 
en uiterlijk 15 november a.s. door u in te schrijven via de onderstaande link: 
https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/laego-2-daagse-2019-stap-voor-stap-
besluiten/. Hebt u zich al ingeschreven, dan kunt u deze flyer als niet verzonden beschouwen. 
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