Workshop: ” Spreken over behandelbeperkingen”.

Spreken over behandelbeperkingen kan moeilijk zijn. Vooral als het idee van de arts is dat ingrijpende
handelingen als reanimatie en beademing medisch zinloos zijn en de patiënt of de familie ‘alles’ nog
wil. Ook het gesprek over behandelbeperkingen met mensen uit een andere cultuur kan lastig zijn.
Op verzoek van de arts-assistenten is de workshop ”Spreken over behandelbeperkingen” ontwikkeld
in het Leerhuis van het ASz en in eerste instantie bedoeld voor arts-assistenten. Zij krijgen daar op de
SEH vaak mee te maken. Idealiter is een dergelijk gesprek al eens eerder gevoerd door de huisarts of
behandelend specialist. Deze workshop kan ook aan hen aangeboden worden.
In de workshop wordt vooral ingegaan op de situatie dat een arts ingrijpende handelingen medisch
zinloos acht doch de patiënt of familie ‘alles gedaan wil hebben’.
De clinical frailty score komt ter sprake. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de opmerking ‘medisch
zinloos’. Welke rol heeft de arts-assistent in zo’n gesprek en wat is de rol van hoofdbehandelaar en /
of intensivist?
Het is een interactieve workshop waar afhankelijk van de discussie met en tussen de deelnemers
maakt dat onderwerpen die verder uitgediept worden kunnen variëren van workshop tot workshop.
Er is veel aandacht voor het oefenen van zo’n gesprek en er worden tips besproken hoe zo’n gesprek
in te gaan.
De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2 uur. Na het volgen van de eerste
bijeenkomst is de arts-assistent beter in staat, en voelt hij / zij zich ook toegerust, om een dergelijk
gesprek te voeren. Er is een beter begrip van de term ‘medisch zinloos handelen’ en meer begrip
over de beweegredenen van mensen uit andere culturen om een behandelverbod in eerste instantie
aan te vechten. Ongeveer 6-8 weken na de eerste keer is er een tweede bijeenkomst. De deelnemers
krijgen als opdracht mee om in de tussenliggende tijd een kort reflectieverslag te schrijven over een
gesprek over behandelbeperkingen wat zij gevoerd hebben na de eerste bijeenkomst. Dit komt in de
tweede bijeenkomst uitgebreid aan de orde.

Deze workshop is ontwikkeld door Dr. E. de Graaf, onderwijskundige en Dr. R. Kleyweg, decaan ASz.
Voor meer informatie:
L.E.degraaf@asz.nl of
R.P.kleyweg@asz.nl

