
 

 

 

 

JA-NVK Themadag 2022  
Kunst van het Beslissen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Tijd Onderdeel 

09.00 – 09.25 Inloop en Inschrijving 

09.25 – 09.30 Welkom 

09.30 – 10.15  Hans Kling 
Counseling: hoe informeer jij je patiënt, wat neem jij zelf mee 

in die counseling en hoe beïnvloedt dat besluitvorming 

10.15 – 11.15 Algemene Ledenvergadering 

11.15 – 11.45 PAUZE 

11.45 – 12.30 Trudy De Hue 
De zachte kant van harde feiten: wat telt als ziek? 

12.30 – 13.15 LUNCH 
 

13.15 – 14.00 
 

Workshopronde 1 
 

14.05 – 14.50 
 

Workshopronde 2 

14.50 – 15.20 Intermezzo 

15.20 – 15.35 PAUZE 

15.35 – 16.30 Patrick van Veen 
Overeenkomst van het keuzegedrag van apen en dat van 

mensen 

16.30 – 16.35 Afsluiting en evaluatie 

16.35 – 17.30 BORREL 



 

 

 
 
 
Workshop 1:  Pieter Hoolsema (Orthopedagoog/GZ-psycholoog): Oplossingsgericht bejegenen 
Pieter is de afgelopen jaren werkzaam geweest als gedragswetenschapper binnen Yorneo. Het 
begeleiden van jongeren kent vele uitdagingen. Binnen deze zorg is het de uitdaging om in te 
schatten op welk niveau een jongere is; wil deze al met jou samenwerken naar een betere toekomst 
of ziet hij of zij met name de uitdaging in zo min mogelijk zelf hoeven doen? Pieter neemt je mee in 
hoe je aan de hand van verbale en non-verbale communicatie kunt inschatten of een jongere toe is 
aan een ‘serieus’ gesprek over zijn of haar behandeling en hoe je een jongere kunt motiveren om een 
actieve rol binnen zijn of haar eigen behandeltraject aan te gaan. 
 
Workshop 2:  Annemiek Kuijer (kinder- en jeugdpsychiater): Bondgenootschap van 
behandelaarschap in ziekte 
Samen met haar dochter Eline neemt Annemiek je mee in het bondgenootschap van 
behandelaarschap in ziekte. Eline kreeg op 5-jarige leeftijd de diagnose acute lymfatische leukemie. 
In haar boek ‘Kind & Kanker’ beschrijft Annemiek wat er in deze periode omging in haar gezin, met 
een flink stuk luchtigheid en humor. In deze workshop leggen Eline en Annemiek de nadruk op wat 
bijdraagt aan het ontwikkelen van veerkracht gedurende het ziekteproces en het belang van het 
bundelen van krachten van behandelaren, patiënt en gezin. Binnen deze workshop zal aandacht zijn 
voor hoe Eline door haar behandeltraject heen de mogelijkheid kreeg om keuzes te maken, maar ook 
waar ze achteraf gezien méér in mee had kunnen en willen denken. 
 
Workshop 3: Michel van Vliet (Sociaal pediater):  
Kinderartsen geven aan graag met patiënten en ouders beslissingen te nemen. Maar bestaat er 
eigenlijk wel zoiets als samen  beslissingen nemen? Als je kijkt naar gezondheid, dan wordt 89% 
bepaald door context. Die context moeten we dus meenemen als we gezamenlijk beslissingen willen 
nemen. Maar willen een patiënt en ouders informatie over die context wel delen? Ook als het gaat 
over onderwerpen als armoede, verstandelijke beperkingen en psychiatrische aandoeningen? 
En zelfs als al die informatie gedeeld wordt (hoe vraag je daar eigenlijk naar?), wat doe je dan als je 
lijnrecht tegenover elkaar staat? Wiens argumenten geven dan de doorslag? En kun je eigenlijk ook 
gezamenlijk beslissen niet gezamenlijk te beslissen? Of kun je eenzijdig beslissen niet samen te 
beslissen? 
 
Inmiddels afgehaakt na het lezen van bovenstaande tekst? Wil je absoluut niet bovenstaande 
thema’s exploreren aan de hand van casuïstiek? Kies dan NIET voor deze workshop. 
 
Na de workshop weet de deelnemer: 
• Hoe belangrijk contextfactoren zijn bij zowel diagnostiek als het inzetten van een behandeling 
• Dat wij door onze vooroordelen cruciale informatie missen  
• Nog beter hoe je onbevooroordeeld kunt vragen en luisteren  
• Dat ontmoeten en verbinden cruciaal zijn, waaruit samen beslissen  haast vanzelf volgt 
 
Workshop 4:  Jan Peter Rake (kinderarts, directeur Amalia Kinderziekenhuis, lid commissie 
pleitbezorging): De maatschappij dat ben jij!  
De gezondheid van kinderen wordt veelal meer bepaald door de dagelijkse leefwereld van een kind 
dan door de 20 minuten die hij of zij in uw spreekkamer verblijft. Ook de gezondheid van kinderen 
met een chronische aandoening of ziekte. Ondanks onze kennis op het gebied van ziekte én 
gezondheid van kinderen, vinden veel - niet alleen jongere - collega's het niet makkelijk om in het 
maatschappelijk debat, op welke tafel dan ook, het pleit voor gezondheid van kinderen te voeren. In 
deze workshop discussiëren we met enkele jonge kinderartsen (in opleiding) die dit wel doen. Wat 
drijft hen? Wat heeft het opgeleverd? Maar ook, wat heeft u nodig om ook op te staan? 


