Anders denken over langer leven
Een debat over grenzen aan het medisch handelen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Organisatie:
Doelgroep:

Dinsdag 25 maart 2014
Van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Aula van Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere.
VU Connected i.s.m. Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere en Windesheim Flevoland.
Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, partners uit de zorgketen, bestuurders.

Programma
Andries Greiner (dagvoorzitter)
Andries Greiner is voorzitter van de afdeling Flevoland van VU Connected en heeft een
zeer ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als gedeputeerde van de provincie Flevoland.
Wethouder Ineke Smidt (opening)
Ineke Smidt is wethouder Participatie, Zorg en Inkomen van de gemeente Almere.
Zij heeft een achtergrond als arts.
Doeke Post (inleiding)
VU-alumnus emeritus hoogleraar Doeke Post was huisarts en kent uit eigen ervaring de
problemen rond het levenseinde. Hij is auteur van het boek: ‘De dood komt steeds later’.
Jan Baars (spreker)
Jan Baars is als internist verbonden aan het Flevoziekenhuis waar hij zorg levert aan
kankerpatiënten. “Voor de patiënt wil ik laten gelden: anytime, anyway, all the way”.
Rob Bekkering (spreker)
Rob Bekkering heeft een lange ervaring als huisarts in Almere bij Zorggroep Almere.
Hij is medeoprichter van het Palliatief Steunpunt bij Zorggroep Almere.

Beste genodigde,
De medische technologie schrijdt voort. We kunnen steeds meer en houden mensen steeds langer in
leven. Stel, je bent doodziek en het levenseinde komt snel dichterbij. Is het medisch en ethisch dan nog
wel verantwoord behandelingen voort te zetten? Draagt de vooruitgang in de medische technologie ook
altijd bij aan de kwaliteit van het leven?
Over deze en andere vragen organiseert VU Connected Flevoland in samenwerking met het
Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere en Windesheim Flevoland op dinsdag 25 maart de bijeenkomst:
‘Anders denken over langer leven, een debat over grenzen aan het medisch handelen’.
De opening is in handen van wethouder Ineke Smidt van de gemeente Almere. Doeke Post houdt een
inleiding over zijn boek ‘De dood komt steeds later’. Jan Baars, medisch specialist bij het Flevoziekenhuis
en Rob Bekkering, huisarts bij Zorggroep Almere, spreken vanuit hun eigen beroepspraktijk over het thema.
Aan het slot van de avond is er ruimte voor vragen en discussie onder leiding van Andries Greiner.
Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan: w.g.faber@hetnet.nl
Namens VU Connected Flevoland,
Andries Greiner, voorzitter
VU Connected stimuleert het gesprek en debat tussen wetenschap, samenleving en levensbeschouwing. Het podium organiseert
daartoe in het hele land publieksactiviteiten. Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op www.vuconnected.nl

