
    

  

 

Programma aandachtsvelders/ teamtaak palliatieve zorg  2022 – 2023 
 

Algemeen  

Dit overzicht is het hele programma die hoort bij de training aandachtsvelder palliatieve zorg / teamtaak palliatieve zorg die je gaat volgen. Dit 

programma heeft als doel jou als aandachtsvelder, volgens het opgestelde profiel aandachtsvelder palliatieve zorg, te ondersteunen in je rol. 

Onderdelen in dit programma zijn: 

- Een eendaagse training om kennis op te doen en inzicht te krijgen in de rol van aandachtsvelder 

- Kennis verbreden en ondersteuning in de rol van aandachtsvelder door twee verdiepingsbijeenkomsten 

- Een afsluitende  bijeenkomst in september 2023  

- Inspiratie door een digitale tegel die maandelijks wordt gestuurd vanuit het NPZA  

- Kennisboxen met werkvormen gebaseerd op de domeinen van het kwaliteitskader palliatieve zorg. Deze boxen geven handvatten om kennis te 

kunnen delen met collega’s.  

- Van en met elkaar leren & inspireren  door casuïstiekbesprekingen en bijeenkomsten waar actuele casuïstiek, uit je eigen praktijk a.d.v. palliatief 

redeneren wordt verdiept. (Community aandachtsvelders Amsterdam en Diemen)  

- Mogelijkheid om deel te nemen aan workshops, trainingen vanuit het NPZA 

 

Onderzoek  

In 2022 zullen vier groepen de eendaagse training voor aandachtsvelders volgen als onderdeel van een continuerend aanbod. Vanaf 1 september 2022  

start onderzoek naar de impact van dit programma. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Jojanneke Thiessen van het expertisecentrum 

Amsterdam UMC. Wij vragen hiervoor jullie medewerking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

PROGRAMMA 2022-2023 
Verplicht  

Facultatief  

 

Datum Aanbod Docenten 

SEPTEMBER   

14 September 

9:00 – 17:00 

Training aandachtsvelders 

0-meting vooraf aan de training met huiswerkopdracht 

Mirjam de Zeeuw 

19 September 

9:00 – 17:00 

Training aandachtsvelders 

0-meting vooraf aan de training met huiswerkopdracht 

Mirjam de Zeeuw 

21 September 

9:00 – 17:00 

Training aandachtsvelders 

0-meting vooraf aan de training met huiswerkopdracht 

Jolanda Winters 

22 September 

9:00 – 17:00 

Training aandachtsvelders 

0-meting vooraf aan de training met huiswerkopdracht 

Jolanda Winters 

16 november  

9:00 – 17:00 

Training aandachtsvelders 

0-meting vooraf aan de training met huiswerkopdracht 

Mirjam de Zeeuw 

27 September 

13:00 – 15:00 

 

Training ZinverZettten  

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. Volgens Gude heeft het 

woord ‘zin’ vier betekenissen: het Zinnelijke, het Zintuiglijke, het Zinrijke en het Zinvolle.  

Samen vormt het gedachtegoed een brede, praktische en niet moralistische invulling van zingeving die goed 

aansluit op het dagelijks bestaan en waarmee je anderen kunt helpen bij zingevingsvragen. Op onze website vind 

je een ervaringsverslag van Carla Breuste.  

Wanneer jij ook de training wilt volgen bekijk dan onze website met informatie en aanmeldingsformulier ZinverZetten. 

Een training van 2 dagdelen. 

Dagdeel 1; 

• Introductie van het Filosofische kader welke de basis is van praktische zingeving met ZinverZetten 

• Oefening ‘zin in je werk’ 

• Verdieping ZinverZetten in palliatieve fase 

Lottie van Starkenburg 

Peter Henk Steenhuis 

 

 

 

https://palliaweb.nl/netwerk-amsterdam/uitgelicht
https://docs.google.com/forms/d/1OlxEM44g7Icazv87BzV4YU5sQYBLoMcwnPfmcc0JBkk/edit


    

  

 

• Oefening ‘uitdagingen voor palliatieve patiënten 

• Uitleg huiswerkopdracht 

OKTOBER   

11 Oktober 

13:00 – 15:00 

 

Training ZinverZettten  
Een training van 2 dagdelen.  
Dagdeel 2; 

• Bespreken van de huiswerkopdracht 

• Diverse oefeningen over signaleren van zingevingsvragen, 

• Oefenen met vragen stellen zodat je meer verdieping geeft aan zingevingsvragen van cliënten 

• Vragen om aan cliënten te stellen over 4 vormen van zingeving. 

Lottie van Starkenburg 

Peter Henk Steenhuis 

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

NOVEMBER   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

 

 

22 November 

 

 

23 november 

 

 

26 januari ‘23 

Terugkom bijeenkomst  (2 – 2,5 uur)  
 

Groep van 21 september- ochtend  

Groep van 22 september- middag   

 

Groep van 14 september- ochtend  

Groep van 19 september- middag   

 

Groep van 16 november – 10:00 – 12:30 

 

 

 

Jolanda Winters 

 

 

Mirjam de Zeeuw 

 

Mirjam de Zeeuw 

DECEMBER   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

13 december Casuïstiekbespreking  – ‘Communicatie in de palliatieve fase’. 
Effectieve communicatie op basis van goede informatie is het startpunt van de gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. In de 

wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is geregeld dat de zorgverlener verplicht is de patiënt goed te informeren. In de 

praktijk blijkt echter dat het een complex proces is dat vaardigheden en zorgvuldigheid vraagt. 

Uitnodiging volgt  



    

  

 

2023   

JANUARI   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL  

FEBRUARI   

8 februari 

19:00 – 20:00 

Strippenkaart - Digitaal spreekuur 

Een online bijeenkomst/spreekuur waar je van harte welkom bent om met en van elkaar te leren onder leiding van 

je eigen trainer.  

Jolanda Winters 

8 februari 

19:00 – 20:00 

Strippenkaart - Digitaal spreekuur 

Een online bijeenkomst/spreekuur waar je van harte welkom bent om met en van elkaar te leren onder leiding van 

je eigen trainer. 

Mirjam de Zeeuw 

8 februari 

19:00 – 20:00 

Strippenkaart - Digitaal spreekuur 

Een online bijeenkomst/spreekuur waar je van harte welkom bent om met en van elkaar te leren onder leiding van 

je eigen trainer. 

Jolanda Winters 

15 februari 

19:00 – 20:00 

Strippenkaart- Digitaal spreekuur 

Een online bijeenkomst/spreekuur waar je van harte welkom bent om met en van elkaar te leren onder leiding van 

je eigen trainer. 

Mirjam de Zeeuw 

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

MAART   

7 maart Palliatief redeneren o.l.v. een palliatieve zorg verpleegkundige 
Als aandachtvelder palliatieve zorg krijg je de mogelijkheid met én van elkaar te leren.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van actuele casuïstiek uit de dagelijkse praktijk die je zelf aan kunt dragen.   

Uitnodiging volgt  

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

APRIL   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

MEI   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL  



    

  

 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

 

10 mei 

 

 

17 mei 

 

 

22 juni 

 

Terugkom bijeenkomst verdieping (2 – 2,5 uur) 
 

Groep van 21 september- ochtend  

Groep van 22 september- middag   

 

Groep van 14 september- ochtend  

Groep van 19 september- middag    

 

Groep van 16 november – 10:00 – 12:30 

 

 

Jolanda Winters  

 

 

 

Mirjam de Zeeuw 

 

Mirjam de Zeeuw 

JUNI   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

JULI   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

AUGUSTUS   

3e week Digitale Inspiratie TEGEL 

Deze word je digitaal toegezonden  

 

24 augustus Palliatief redeneren o.l.v. een palliatieve zorg verpleegkundige 
Als aandachtvelder palliatieve zorg krijg je de mogelijkheid met én van elkaar te leren.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van actuele casuïstiek uit de dagelijkse praktijk die je zelf aan kunt dragen.   

Uitnodiging volgt  

SEPTEMBER    

8 September 2023 Afsluitende bijeenkomst met grote groep (2, 2,5 uur)  
 

Jolanda en Mirjam  

 

TEGEL 



    

  

 

Als aandachtvelder palliatieve zorg vinden wij dat jij uitermate belangrijk bent, om wie je bent en bovenal om anderen te motiveren de palliatieve benadering 

toe te passen. Zoals dame Cicely Saunders zei: “You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help 

you die peacefully, but also to live until you die."  

 

Door middel van digitale tegels, die we elke derde maandag van de maand zullen sturen, willen we je inspireren in je rol en de taken die je hebt in je team.  

 

 

Deskundigheidsbevordering 2023 

In 2022 en in 2023 hebben we een aantal data gepland voor deskundigheidsbevordering. Dit kunnen workshops, trainingen of casuïstiekbesprekingen zijn.  

De casuïstiekbesprekingen vinden aan de hand van een thema plaats maar er is ook gelegenheid om zelf casuïstiek in te brengen.  Deze besprekingen vallen onder het kopje 

palliatief redeneren.  In 2023 wordt het facultatief programma nog uitgebreid. We zullen je daarover informeren.  

Kennisboxen 

We hebben kennisboxen voor jullie ontwikkeld. In deze kennisboxen vind je voor verschillende thema’s diverse werkvormen die je gemakkelijk kunt toepassen. Je 

kunt deze gebruiken om jouw kennis te delen met je collega’s in het team of op de afdeling waar je werkt. 

Deze kennisboxen ontvangen jullie wanneer je een casuïstiek bespreking volgt of nadat je een workshop over het thema hebt bijgewoond.  

 

Tijdens de training ontvangen jullie alvast 2 kennisboxen: 

1. Palliatieve zorg  

2. In gesprek met  

 

 


