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Inzoomen op niet behandelbeslissingen en advance care planning

Inzoomen op wilsonbekwame patiënten en vertegenwoordiging
Uitleg over reflectieopdracht: Appreciative Inquiry (DefineDiscover-Dream-Design)

Reflectieopdracht

We gaan in de werkgroep gebruik maken van de methode van

Appreciative Inquiry (AI).1 Een korte uitleg daarover is gegeven

(1 ½ A4)

tijdens het college.

Voorafgaand aan de werkgroep maakt u een reflectieopdracht.
(Define)

(1)

De opdracht moet gaan over één van de volgende situaties. U
mag zelf kiezen welke:

(a) Beslissen tot het staken van levensverlengende behandelingen

op de IC

(b) Symptoombestrijding aan het levenseinde door opiaten en

palliatieve sedatie

(c) Vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten bij
levenseindebeslissingen

(2)

(d) Advance care planning

Beschrijf een casus (op een van de vier hierboven genoemde
gebieden) waarin u betrokken was bij of getuige was van

excellente medische zorgverlening aan een patiënt. Het moet
een situatie zijn waarin u oprecht trots was op uzelf of op het

(3)

team.

Beantwoord de volgende vragen over de casus:

(a) Wat ging er goed en waarom kon dit zo goed gaan?
(b) Wat was uw eigen bijdrage?

(c) Wat was de bijdrage van anderen?

1

S. Annis Hammond. The thin book of Appreciative Inquiry 3rd ed. Bend: Thin Book Publishing Co. 2013

(d) Hoe was de werkomgeving op dat moment?

Neem een exemplaar van uw reflectieopdracht mee naar de werkgroep.
WG

90 min

(12 studenten)

In de werkgroep gaan we de methode van AI gebruiken om te

onderzoeken wat ‘werkt’ als het gaat om excellente medische zorg

rond het levenseinde van wilsonbekwame patiënten.
(1)

In groepjes van 2 gaat u in op de situatie die u heeft beschreven in

(2)

De quotable quotes worden met de hele werkgroep besproken

de reflectieopdracht. Verzamel ‘quotable quotes’. (Discover)

met als doel gezamenlijke thema’s te identificeren die belangrijk
zijn voor het bieden van excellente medische zorg rond het

(3)

levenseinde van wilsonbekwame patiënten (Dream)

Op basis van de bespreking formuleert u gezamenlijk een aantal

‘possibility statement’: een formulering van de ideale situatie alsof
die al realiteit is

Leerdoelen

De student kan:

- Een definitie geven van Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)
- Verschillende typen MBL van elkaar onderscheiden

- Aangeven welke vanuit ethisch perspectief grijze gebieden zijn bij het staken of niet instellen
van een levensverlengende behandeling, symptoombestrijding en palliatieve sedatie
- Een definitie geven van Advance Care planning (ACP)

- Beschrijven hoe de verantwoordelijkheden van de arts en vertegenwoordiger voor de

medische zorg aan wilsonbekwame patiënten geregeld zijn

- Een concreet voorbeeld geven van goede zorg rond het levenseinde van een wilsonbekwame

patiënt

- Vier fasen van de methode van Appreciative Inquiry (AI) benoemen

- De AI methode toepassen op casus uit eigen ervaring.
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