Deze film is een initiatief van WOUW en heeft een lange voorbereidingstijd gehad. Samen
met de 1ste lijn Amsterdam is een programma opgezet waarvoor subsidie is aangevraagd.
Vanmiddag wordt het resultaat vertoond voor WOUW-leden, kom vooral!

Uitnodiging voor de film ‘DE DAPPERE PATIËNT’
met discussie na
WOENSDAG 13 SEPTEMBER
OM 15 UUR
in het gebouw van de ‘Eerste Lijn Amsterdam’
HOOGTE KADIJK 143 C
bereikbaar met tram 10
De film is bedoeld als aanzet tot een discussie over het voeren van een gesprek met de
huisarts over wat je wel en niet zou willen aan behandeling in bepaalde omstandigheden.
Het is belangrijk dat je huisarts enig inzicht heeft over hoe jij na je 80e in het leven staat.
Er wordt ingegaan op vragen als:
Hoe kan zo’n gesprek het beste tot stand gebracht worden.
Van wie moet het initiatief uitgaan?
Op welke leeftijd ga je zo’n gesprek voeren?
Wacht je tot je veel gebreken hebt?
Aansluitend aan de filmvertoning zullen we discussiëren met huisarts Frederieke Pijpes.
Alle vragen die de film bij je heeft opgeroepen kunnen daarbij aan bod komen.
Wij hopen velen van jullie te ontmoeten op deze bijeenkomst.
LET OP DE PLAATS EN TIJD. Deze zijn afwijkend van andere bijeenkomsten.
Aan deze film hebben van vier vrouwen van WOUW meegewerkt, namelijk Annet Haak,
Anneke Schmidt, Saar Boerlage en Dini Eekhuis
Aan het einde drinken we samen een glas op het nieuwe seizoen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie van de werkgroep Welzijn en Zorg op de website van WOUW
Het project dat de laatste jaren nogal wat van onze energie heeft gevraagd, is de ‘dappere
dokters’ cq ‘de dappere patiënt’. Op ons verzoek vond een gesprek plaats met 1ste lijn
Amsterdam over wat je nog wel en niet wilt op weg naar het einde van je leven. Daaruit is
een programma ontwikkeld hoe je dat met je huisarts bespreekt, lees de toegekende
subsidie-aanvraag, en het eindverslag van de rapportage.
In vervolg daarop wordt nu een film gemaakt die gebruikt kan worden in groepen die over dit
onderwerp met een huisarts willen praten. Een aantal van ons hebben meegewerkt aan de
film. Later dit jaar zullen we de film zien en bespreken.
Citaten uit het boek 'Sterfelijk zijn'- geneeskunde en wat er uiteindelijk toe doet - , van Atul
Gawande, 2015, een Amerikaans-Indiase chirurg, worden in de film verwerkt. Dit boek gaan
we bespreken.

De Dappere Patiënt – trailer
Gepubliceerd op 28 juni 2017

https://youtu.be/t-66JGUnnh8
Deze video is te bekijken op YouTube

- Als wat je wil en kan, minder vanzelfsprekend wordt Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar
liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?"
Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek?
Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het
gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit
onderwerp echt een item word in de patiënt-arts relatie.
Deze film is geproduceerd door 1ste Lijn Amsterdam & Huisartsenkring Amsterdam. Voor
meer informatie ga naar: https://www.1stelijnamsterdam.nl/inde...

