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Nascholing palliatieve zorg 2022 

 
Datum en tijd Onderwerp Doelgroep Max Docent(en) Locatie 

25 april 

9 mei 

23 mei 

18.30-21.00 uur 

 
Introductiecursus palliatieve zorg voor 

verpleegkundigen: ESSENTIES 

NIEUW 

 
Verpleegkundigen 

 

 

20 

Ben Berkvens, oncologieverpleegkundige Careyn 

Mirjam Hoogendoorn, kaderarts en specialist 

ouderengeneeskunde Warande 

Jannie Oskam, patiëntvertegenwoordiger 

Willem Blokland, geestelijk verzorger 

Rosendael 

Utrecht 

 

7 juni 

21 juni 

18.30-21.00 uur 

 

Introductiecursus palliatieve zorg voor 

verzorgenden: EEN GOEDE START 

NIEUW 

 

Verzorgenden 

 

20 

Ben Berkvens, oncologieverpleegkundige Careyn 

Mirjam Hoogendoorn, kaderarts en specialist 

ouderengeneeskunde Warande 

Renée Dubois, patiëntvertegenwoordiger 

Willem Blokland, geestelijk verzorger 

 
Rosendael 

Utrecht 

30 juni 

16.30-17.00 uur 
Casuïstiekbespreking Verpleegkundigen 20 Wordt nog nader ingevuld 

 

15 september 

16.30-17.00 uur 
Casuïstiekbespreking Verpleegkundigen 20 Wordt nog nader ingevuld 

 

  Oktober Scholing begeleiding bij levensvragen   Zin in Utrecht 
 

3 november 

16.30-17.00 uur 
Casuïstiekbespreking Verpleegkundigen 20 Wordt nog nader ingevuld 

 

 

November 
Masterclass specialisten palliatieve zorg 

medisch, verpleegkundig e.a. 

Zorgverleners 

gespecialiseerd in 

palliatieve zorg 

  

Wordt nog nader ingevuld 

 

Meer informatie en aanmelden 

Inschrijving staat vanaf 1 maand van tevoren open voor medewerkers van aangesloten organisaties. De nascholingen zijn meestal geaccrediteerd voor 

verpleegkundigen. Je kunt ook een bewijs van deelname ontvangen. Aan sommige scholingen zijn (lage) kosten verbonden, de meeste zijn gratis. 

In company 

Alle cursussen en trainingen zijn ook in company beschikbaar. Heb je een scholingsvraag? 

Neem dan contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl 

mailto:m.wanders@careyn.nl


Versie april 2022 

Er kunnen wijzigingen optreden, check altijd de website. 

 

 

 

Verdiepingscursus palliatieve zorg ROC Midden-Nederland 2022 
De cursus palliatieve zorg bij het ROC is geaccrediteerd en wordt op zes avonden gegeven in Utrecht. Bij het netwerk aangesloten organisaties ontvangen 

twee maanden van tevoren bericht over aanmelding voor de cursussen. Aan deze cursussen zijn kosten verbonden. 

 
Onderwerp en datum Doelgroep Duur cursus Locatie 

Verdiepingscursus palliatieve zorg ROC 

Midden-Nederland niveau 3, 4 en 5 

Najaar 

Verzorgenden en 

verpleegkundigen 

3 avonden live 

3 e-learnings 

ROC Utrecht 

 

https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/verdieping-palliatieve-zorg-niveau-3-en-4-k1006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie vind je op https://netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Scholing/Scholingen-netwerk-2022 

https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/verdieping-palliatieve-zorg-niveau-3-en-4-k1006
https://netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Scholing/Scholingen-netwerk-2021

