Webinar presentatie onderzoek ‘Reutelen in de stervensfase,
is profylactische behandeling zinvol?’
Na afloop van het Webinar werden de deelnemers via de mail gevraagd om antwoord te geven op de
volgende vragen:
1. Wat vond je van het Webinar?
2. Welk cijfer geef je voor het Webinar?

Wat vonden deelnemers van het Webinar?
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Vooral eerste deel relevant voor de praktijk. Goede presentatie. Fijn dat er ruim gelegenheid
was voor vragen
Ik vond het een leerzaam onderwerp goed gepresenteerd! Ik heb hier wat aan.
Interessante uitkomst
Ik vond het Webinar erg interessant. Ik weet nog niet goed hoe ik de opgedane kennis kan
toepassen in mijn werkveld (de thuiszorg). Maar het onderzoek en de resultaten werden
duidelijk en begrijpelijk uiteen gezet. Ik heb zeker weer nieuwe dingen geleerd.
Wat ik van het Webinar vond? Leerzaam, en blij dat er onderzoek is gedaan of het zin heeft
om Buscopan profylactisch te geven. Zag dat er ook twee van onze SOG hebben
deelgenomen dus dit zal zeker een vervolg gaan krijgen hoop ik.
Het Webinar verliep m.i. goed. Dat kan ik niet uitdrukken in een cijfer. De Inhoud van het
Webinar ging primair over het onderzoek naar reutelen en de resultaten daarvan. Er kunnen,
denk ik, nog wel zeer veel vragen over gesteld worden. Het lijkt mij dat dit Webinar daar niet
de juiste setting voor was. Overigens vind ik het ook niet op mijn weg om deze vragen te
formuleren.
Allereerst dank voor de organisatie en het uitwerken! Het Webinar was mooi om bij te wonen.
Mooi resultaat van het onderzoek. Ik was mij bewust van het feit dat reutelen vooral voor de
nabestaanden als vervelend ervaren wordt. Er zat goede vaart in de presentatie. Soms iets te
snel om aantekeningen te kunnen maken, maar doorgaans een fijn tempo. De aanvullende
uitleg/informatie naast de sheets was waardevol. Juist de uitleg 'hoe in de praktijk' wat
regelmatig benoemd werd (als in 'voorbeelden') vond ik nuttig. Ook de uitleg omtrent de
schaal van Beck was voor mij nuttig. Gate keeping ging mij iets te snel, maar die term heb ik
achteraf gegoogled.
Ik vond het een interessant Webinar. Voor mij was het vervelend dat ik het grootste gedeelte
geen beeld had.
Goed leerzaam Webinar; Presentatie van Leonie was qua tijd maar de helft ten opzichte van
de agenda; De vele vragen in de chat zijn niet allemaal beantwoord, misschien achteraf
alsnog verzenden.
Heel erg bedankt voor het Webinar. De uitkomsten zijn verrassend. Dus leerzaam.
Binnen de beperkingen van een digitale ontmoeting, was het een prima Webinar, ik kijk uit
naar de officiële publicatie. Is het mogelijk die toegestuurd te krijgen, een linkje?
Mooi, duidelijk, een knal. Goed uitgelegd
Het is natuurlijk wel echter erg actueel onderwerp en we hebben dagelijks mee te maken,
eerlijk gezegd ik was zo gefocust op de inhoud dat ik eens niet veel aandacht voor de
Webinar zelf. Het was goed te verstaand, alleen in het begint van erg rommelig.
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Ik vond het seminar heel interessant. Gaf weer nieuwe inzichten en dat blijft belangrijk in het
werk met palliatieve/ terminale zorgvragers.
Interessant dat het onderzoek werd uitgelegd, jammer dat de workshops niet door gingen.
Misschien in de toekomst met zoom in breakrooms de workshop kunnen geven? Heel
interessant onderwerp maar voelde niet van toepassing als wijkverpleegkundige in de wijk.
Maar wel een interessant onderwerp om bespreekbaar te maken met palliatieve
verpleegkundige binnen mijn organisatie.
Ik vond het Webinar erg boeiend en leerzaam! Jet is een leuke spreekster!
Ik vond het een interessant Webinar
Het Webinar vond ik fijn dat het georganiseerd was. Het onderwerp sprak mij aan. De
uitwerking vond ik te langdurig. Eerlijk gezegd ben ik op ¾ weggegaan. Een toevoeging om bv
in groepjes te spreken over wat dit voor de begeleiding (van cliënt en naasten en verzorging)
betekent en wat inhoud vervolg gesprek zou kunnen zijn leek mij een tweede deel geweest
kunnen zijn. Wellicht is dit wel geweest en heb ik het gemist.
Positieve punten: zeer praktijkgericht, dus nuttig onderwerp. Nuttige, want direct toepasbare
resultaten. Prima spreekster: deskundig, enthousiast, rustig, goed verstaanbaar.
Ik vond het Webinar leerzaam.
Allereerst dank dat jullie de mogelijkheid boden om dit Webinar te volgen. Het was ook voor
mij de eerste keer en het ging volgens mij heel goed. Het verhaal vond ik mooi ,knap dat er na
een groot onderzoek een medicijn gevonden is waardoor er misschien minder gereuteld zal
worden vlak voor het sterven, toch had ik er een andere verwachting van...veel meer de
emotionele kant, wat het met de gast zelf doet, met de familie en ook met ons als
hulpverleners. ik vond het jammer dat dit niet of nauwelijks aan de orde kwam. Nogmaals, het
verhaal zat goed in elkaar en werd ook goed voorgedragen, ik vond het echter zakelijk en qua
inhoud saai. Geen kritiek, wel eerlijke Feedback.
Het onderwerp is goed herleidbaar naar de praktijk van alle dag! Fijn dat de resultaten van het
onderzoek op deze prettige wijze zijn verteld! De powerpoint was goed onderbouwd met
bronnen. Leuk dat er ook iets interactie was! Ondanks corona fijn om via teams met elkaar
verbonden te zijn!
Ik vond het een heel duidelijk Webinar. Helaas kon ik het tweede deel niet helemaal blijven
volgen, ivm nog een andere afspraak. Krijgen we de presentatie nog, om achteraf terug te
kijken? En zoals beloofd de antwoorden op de vragen, maar dat zal mogelijk tijd kosten?
Ik ben tevreden over het Webinar, was duidelijk en leerzaam. Jammer, dat er later werd
gestart dan was aangegeven.
Ik vond het een interessant en leerzaam Webinar.
Erg goed gebracht en informatief.
Kort antwoord: Zeer informatief. Nuttig om te weten. Goed gepresenteerd. Chatfunctie goed
gebruikt.
Ik vond het Webinar heel helder en verrijkend voor de praktijk.
Prima. Er zat goed vaart in. Beide sprekers spraken vlot en vertelde interessante zaken.(ik
ben bekend met het onderwerp maar niet alles was bekend)
Ik vond het een heel goed Webinar! Duidelijk, heel interessant en zinvol onderzoek, goed
beschreven en heel goed dat het is uitgevoerd. Zeker iets waar we met zijn allen iets aan
gaan hebben. Bijzonder dat we de resultaten al hebben gehoord voor het echt gepubliceerd
wordt. Helder toegelicht en mooi ook met de quotes erbij. Ook goed ingeleid en fijn dat de
vragen zo beantwoord werden. Toch echt goed te doen zo via een Webinar; een symposium!
Goed. Kon scherm delen niet zien op iPad.
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Ik vond het een helder Webinar. Vooral het eerste stukje rondom Buscopan werd in hele
duidelijke taal uitgelegd en het was prettig om naar te luisteren.
Prima Webinar, complimenten aan Jet!!
Het was een duidelijk en helder Webinar. Het oprechte enthousiasme van Jet over haar
onderzoek en de manier van vertellen en het overbrengen van de onderzoeksresultaten
maakte bij mij een gevoel los van ik wil meer weten. De uitleg over het onderzoek en
verduidelijken van de weg er naar toe, was in begrijpelijke taal. ( voor een niet onderzoeker).
Ik ben dan ook erg benieuwd naar de publicatie en het hopelijk om kunnen zetten in bv.
nieuwe richtlijnen. Mooi neveneffect dat je mensen en hun naasten wel kan vragen mee te
doen aan een onderzoek in de laatste levensfase. Fijn samenkomen ondanks we met elkaar
verbonden waren door 1 draadje (one-line).
Ik vond ‘t Webinar erg leerzaam en goed gepresenteerd. Logisch en goed verhaal.
Ik vond het een mooi en goed onderzoek en het werd op een heel prettige manier
gepresenteerd met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Complimenten voor
zowel het onderzoek als het symposium! Ik was altijd heel terughoudend met het
voorschrijven van buscopan en dacht dat mijn uitleg aan de familie wel voldoende was om het
nare gevoel bij hen weg te nemen. Ook heb ik de bijwerkingen van buscopan overschat.Was
dus alles bij elkaar een leerzame donderdagmiddag die mijn handelen bij cliënten in de
palliatieve fase gaat veranderen!
Als medewerker van […..] had ik al veel over de reutelenstudie gehoord. Het is me nu pas
duidelijk geworden wat en hoe het onderzocht is. Ik vond de presentatie helder, de sheets en
het verhaal waren goed te volgen. Technisch liep het ook prima. Aan het eind was er wat
weinig tijd voor vragen.
Ik vond het een goed onderwerp en de informatie was duidelijk en interessant.
Jet heeft het project Reutelen heel goed beschreven. Proficiat. Maandag a.s. heeft de PAR
een overleg en het project staat op de agenda. Mijn vragen zal ik dan stellen indien mogelijk.
Ik vond het Webinar interessant, ben natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld daar Jet een
directe collega is en ik zeer benieuwd was naar de uitkomsten van haar onderzoek. Cijfer een
8, komt omdat een live presentatie toch de voorkeur geniet voor mij, doordat je constant naar
de presentatie kijkt en de menselijke uitdrukking mist.
Ik vond het een mooi en goed verzorgd Webinar met duidelijke presentatie en zorgvuldig
uitgevoerd en toegelicht onderzoek. Mijn welgemeende complimenten! Ik heb geen enkel
verbeterpunt.
Ik vond het zeer waardevol en leerzaam Ik hoop op nog meer van zulke leerzame momenten.
Erg interessant, alles van het begin tot eind duidelijk uitgelegd. Ik hoor graag wanneer het
onderzoek gepubliceerd wordt en wanneer wij het toe kunnen passen in de thuiszorg. Via
Teams ging ook prima.

Welk cijfer gaven de deelnemers aan het Webinar?
•
•

De bijeenkomst van 24 november scoorde gemiddeld een 7,8.
De bijeenkomst van 26 november scoorde gemiddeld een 8,6.
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