
–

Wat doet er toe voor u?

In gesprek over waarden, doelen en kwetsbaarheden bij 

ouderen.



–

Dr. Ruth Pel-Littel, senior onderzoeker Vilans

Mariël Keemers, chirurg-oncoloog en longchirurg
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Joke Koers, praktijkverpleegkundige ouderen

Mw Slootweg, ervaringsdeskundige

Even voorstellen



–

Jan Festen, oudere en oud-longarts

Trudy van Helmond, ervaringsdeskundige, voorzitter KBO Eindhoven

Judith Wilmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis

Mariëlle van Oort, hoofd belangenbehartiging KBO-PCOB

Even voorstellen



Even voorstellen

Zx\c\c\c



–

Samen beslissen

“Het is veel belangrijker te weten 

welke persoon de ziekte heeft, 

dan welke ziekte de persoon heeft”

Hippocrates



–

De buitenkant zegt precies niets over 

wat er toe doet en 

wie er toe doet voor deze mevrouw.



–



–

De vraag van vandaag:

Hoe komen ouderen en 

zorgverleners met elkaar in 

gesprek over wat er toe doet? 



–

Samen beslissen voor veel patienten niet 

vanzelfsprekend: 

Zij heeft ervoor 
geleerd…

Niet te veel 
vragen, anders 

vindt ze me 
lastig!

Ze heeft het 
al zo druk

Wat weet ik 
er nou van? 



–

In gesprek met…



–

Vrouw of man? 



–

Met of zonder baard? 



–



–



–

Het gaat de laatste jaren qua gezondheid 

wat minder goed met Jos Meijer. Het lopen 

wordt minder en er zijn diverse klachten 

“ouderdomskwalen” zoals Jos zelf zegt. 

In gesprek met:

• Mevrouw Slootweg

• Praktijkverpleegkundige Joke Koers 

Op bezoek bij Jos thuis



–

Op bezoek bij Jos thuis

Het gaat de laatste jaren qua gezondheid 

wat minder goed met Jos Meijer. Het lopen 

wordt minder en er zijn diverse klachten 

“ouderdomskwalen” zoals Jos zelf zegt. 

In gesprek met:

• Mevrouw Slootweg

• Praktijkverpleegkundige Joke Koers



–

Toch naar het ziekenhuis

Er zijn zorgen om de gezondheid van Jos:

• Minder eetlust, gewichtsverlies 

• Vermoeidheid, bloed bij de ontlasting

In gesprek met: 

• Mariël Keemers (chirurg-oncoloog en 

longchirurg Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis)

• Jan Festen, oudere en oud-longarts



–

Toch naar het ziekenhuis

Er zijn zorgen om de gezondheid van Jos:

• Minder eetlust, gewichtsverlies 

• Vermoeidheid, bloed bij de ontlasting

In gesprek met: 

• Mariël Keemers (chirurg-oncoloog en 

longchirurg Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)

• Jan Festen, oudere en oud-longarts



–

Een half jaar verder

De huisarts verwijst Jos door naar de geriater. 

In gesprek met:

• Judith Wilmer (klinisch geriater Catharina 

Ziekenhuis)

• Trudy van Helmond, voorzitter Katholieke 

Bond van Ouderen Eindhoven



–

Een half jaar verder

De huisarts verwijst Jos door naar de geriater. 

In gesprek met:

• Judith Wilmer (klinisch geriater Catharina 

Ziekenhuis)

• Trudy van Helmond, voorzitter Katholieke 

Bond van Ouderen Eindhoven



–

In gesprek met Jan Festen en Mariëlle van Oort



–

Afsluiting

Take home message?  



–

Afsluiting

Take home message?  
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