
Nieuwsbericht	pilot	PZ-coach
	
De	 afgelopen	 weken	 hebben	 onze	 wereld	 flink	 op	 de	 kop	 gezet.
Het	project	1,5	 lijns	palliatieve	zorgcoach	 is	door	de	Corona-crisis
in	het	hart	geraakt.	Door	deze	crisis	is	het	sinds	het	begin	van	deze
crisis	niet	meer	mogelijk,	om	daadwerkelijk	transmuraal	te	werken
en	met	patiënten	mee	te	bewegen	door	de	verschillende	lijnen	en
domeinen	heen.	Fysiek	is	dit	niet	haalbaar,	juist	ook	om	besmetting

te	voorkomen.
Dat	 heeft	 ertoe	 geleid,	 dat	we	de	 pilotfase,	waar	we	middenin	 zitten,	 tot	 nader	 order	 hebben
stilgezet.	Om	de	 zorg	 voor	 de	patiënten	die	 al	 betrokken	waren	 in	 deze	pilot	 zoveel	mogelijk
door	te	laten	lopen,	zijn	met	patiënten	en	met	de	PZ-coaches	onderling	afspraken	gemaakt	om
de	 continuïteit	 zoveel	 mogelijk	 te	 waarborgen.	 Tegelijkertijd	 is	 de	 inclusie	 gestopt.	 Alles	 bij
elkaar	heel	erg	 jammer,	de	pilot	 liep	goed,	we	haalden	ook	de	eerste	 resultaten	bij	patiënten,
mantelzorgers	en	professionals	op.
Ondanks	de	crisisfase	waar	we	nu	in	zitten,	liggen	er	wel	voorlopige	resultaten	en	bevindingen
vanuit	de	eerste	fase	van	de	pilot.

Beschikbaarheid	 geestelijk	 verzorgers	 tijdens
coronacrisis	

Op	veel	 fronten	 slaat	 de	onzekerheid	 toe.	 Je	 kunt	 je	 angstig
voelen,	 onzeker,	 eenzaam	 of	 verward.	 	 Je	maakt	 je	 wellicht
zorgen	 over	 je	 gezondheid	 of	 over	 die	 van	 een	 ander,	 er
kunnen	financiële	zorgen	ontstaan,	relaties	komen	onder	druk
te	staan,	de	 invulling	van	 je	dag	verandert:	 te	veel	of	 juist	 te
weinig	 om	 handen,	 lastige	 keuzes	 die	 je	 moet	 maken…	 Dit
alles	raakt	de	betekenis	van	het	bestaan,	de	zin	van	het	leven.	Hierover	kunnen	praten	doet	een
mens	 vaak	 goed.	 Meestal	 kun	 je	 met	 je	 vragen	 terecht	 bij	 je	 eigen	 vertrouwde	 netwerk	 van
familie,	vrienden,	collega’s	of	een	(geloofs)gemeenschap.		Mocht	dit	(nu)	niet	het	geval	zijn	of
wil	 je	 juist	met	 iemand	anders	 in	gesprek	dan	kun	 je	 terecht	bij	D3rde	Verdieping	–	Hart	voor
Zingeving.	We	zijn	er	voor	iedereen;	juist	ook	voor	mantelzorgers	en	zorgmedewerkers.
	

Een	luisterend	oor	in	een	moeilijke	periode

Stichting	 NAbij	 wil	 extra	 ondersteuning	 bieden	 door	 een
luisterend	oor	te	bieden	aan	mensen	in	de	laatste	levensfase
die	 daar	 behoefte	 aan	 hebben.	 Een	 persoonlijk	 gesprek	 van
mens	tot	mens	dat	over	verschillende	onderwerpen	kan	gaan.
	

Gezamenlijke	nieuwsbrief	VPTZ	Arnhem	en	VPTZ	Midden
Gelderland

De	afgelopen	 tijd	 groeit	 er	 een	 steeds	nauwere	 samenwerking	 tussen
de	VPTZ	Midden	Gelderland	en	de	VPTZ	Arnhem.	Beiden	hebben	goed
opgeleide	 Vrijwilligers	 Palliatieve	 en	 Terminale	 Zorg	 beschikbaar	 die
ondersteuning	 bieden	 aan	 mantelzorgers	 en	 familieleden	 als	 voor
iemand	in	hun	midden	het	 levenseinde	nadert.	Naast	ondersteuning	 in
de	 thuissituatie	kunnen	de	vrijwilligers	ook	binnen	een	zorginstelling	 ingezet	worden.	Eén	van
de	resultaten	van	de	samenwerking	is	de	gezamenlijke	nieuwsbrief

Regionale	informatie	over	organisatie	COVID-19
	
Aannemelijk	 is	 dat	 het	 aantal	 patiënten	met	COVID-19	 in	de
thuissituatie	 toeneemt.	 De	 capaciteit	 van	 de	 thuiszorg	 staat
onder	 druk	 en	 ook	 de	 palliatieve	 zorg	 in	 de	 thuissituatie	 zal
toenemen.	Voor	meer	informatie	vanuit	Onze	Huisartsen	verwijzen	we	u	graag	naar	
Lees	meer

Coronateam	Wijkverpleging	Thuiszorg	Groot	Gelre
Binnen	een	week	een	professioneel	team	voor	de	hele	regio
	
Slechts	een	week	 tijd	was	nodig,	 toen	stond	het	als	een	huis:	het	speciale
Coronateam	 Wijkverpleging	 van	 Thuiszorg	 Groot	 Gelre.	 Zeven
zorgprofessionals	sterk,	 inzetbaar	 in	het	grote	gebied	waarin	de	werkgever
actief	 is.	Van	Rijnwaarden	tot	en	met	Oosterbeek,	van	Zevenaar	tot	en	met
Rheden	en	Arnhem.

Ouderenzorgorganisaties	 en	 thuiszorg	 in	 regio	 Arnhem
ondersteunen	ziekenhuis	Rijnstate

Ouderenzorgorganisaties	en	 thuiszorgorganisaties	 in	Arnhem
en	 omgeving	 bundelen	 hun	 krachten,	 zodat	 de	 toenemende	 druk	 op	 de	 intensive	 care	 van
ziekenhuis	Rijnstate	verminderd	kan	worden.	Ziekenhuis	Rijnstate	heeft	de	maximale	capaciteit
nodig	om	de	ernstig	zieke	patiënten	zorg	 te	kunnen	bieden.	De	zorgorganisaties	stellen	delen
van	hun	locaties	ter	beschikking	voor	de	opvang	van	patiënten	die	geen	corona	hebben,	maar
wel	 (na)zorg	 nodig	 hebben	 of	 voor	 patiënten	 bij	 wie	 corona	 vastgesteld	 is.
Thuiszorgorganisaties	maken	ruimte	in	hun	routes	zodat	zij	nazorg	en	specialistische	verpleging
in	de	thuissituatie	kunnen	bieden.

Informatie	over	coronavirus	voor	de	kindzorg

Het	 coronavirus	 zorgt	 voor	 ongewone	 situaties.	 Het	 kabinet
heeft	 verschillende	 maatregelen	 opgelegd	 die	 iedereen	 in
meer	of	mindere	mate	raken.	Zo	ook	ouders	van	kinderen	met

(ernstige)	chronische	ziekten.	Zij	maken	zich	in	deze	tijd	extra	zorgen	over	de	gezondheid	van
hun	 kinderen	 en	 ook	 over	 de	 continuïteit	 van	 zorg	 voor	 hun	 kind	 binnen	 en	 buiten	 het
ziekenhuis.
Op	https://kindenzorg.nl/coronavirus/	vind	je	informatie	samen	met	het	meest	relevante	nieuws
voor	 kinderen,	 kinderen	 met	 een	 zorgbehoefte,	 ouders,	 overige	 gezinsleden	 maar	 ook	 voor
kindzorgprofessionals.

Palliatieve	zorg	en	corona

Voor	 onder	 andere	 oudere	 patiënten	 en	 patiënten	 met	 een
chronische	 ziekte,	 zoals	 COPD	 of	 hartfalen,	 kan	 corona
levensbedreigend	zijn.	Hoe	kun	je	als	zorgprofessional	in	deze
crisis	de	palliatieve	zorg	toch	zo	goed	mogelijk	inrichten?	In	de
landelijke	 nieuwsbrief	 PZNL	 en	 op	 Palliaweb	 wordt	 zoveel
mogelijk	 kennis	 en	 informatie	 over	 zorg	 aan	 patiënten	 met
COVID-19	gedeeld.	Lees	hier	meer	 informatie,	verzameld	op	basis	van	overleg	met	 landelijke
experts	in	de	1e,	2e	en	3e	lijn.	Deze	informatie	wordt	vrijwel	dagelijks	geactualiseerd.
Alle	informatie	is	ook	toegangelijk	gemaakt	via	PalliArts.

Gratis	module	zorg	voor	de	zorgenden

In	deze	tijd	waar	mogelijk	veel	nieuwe	(ethische)	dilemma’s	op	ons
pad	komen,	vinden	wij	het	belangrijk	om	de	zorgprofessionals	daar
waar	mogelijk	te	ondersteunen.	Wij	denken	dat	we	dit	kunnen	doen

door	het	hoofdstuk	Zorg	voor	Zorgenden	 in	de	Basisscholing	Palliatieve	Zorg	open	 te	stellen.
Ook	 al	 is	 dit	 hoofdstuk	 niet	 toegespitst	 op	COVID-19,	 schatten	wij	 in	 dat	 het	wel	 handvatten
biedt	in	deze	moeilijke	periode.

Gegevens	Consultatieteam	palliatieve	Zorg

Heeft	u	vragen	over	een	patiënt	in	de	palliatieve	fase?	U	kunt
dan	bellen	naar	0900	04	003	04.
De	verschillende	consultatieteams	in	regio	Arnhem	zijn	via	dit
ene	nummer	te	bereiken.	Tijdens	kantoortijden	krijgt	u	een	lokaal	verpleegkundig	consulent	aan
de	lijn.	Daarbuiten,	’s	avonds,	’s	nachts	en	in	het	weekend	kunt	u	in	spoedgevallen	beroep	doen
op	 de	 ANW-dienst	 palliatieve	 zorg	 (bovenregionaal	 georganiseerd).	 Zij	 zijn	 te	 bereiken	 via
hetzelfde	nummer	(0900	04	003	04).

Website

Nieuwsbrief	april	2020 Bekijk	de	webversie

Via	deze	extra	nieuwsbrief	van	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	Arnhem	en	de	Liemers	willen	we
een	 boodschap	 van	 vertrouwen,	 samenwerking	 en	wijsheid	 brengen.	 Juist	 nu	 zijn	 proactieve
zorgplanning,	transmurale	samenwerking	en	de	holistische	visie	op	zorg	en	welzijn	essentieel.
Wij	wensen	iedereen	veel	gezondheid	toe!
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Agenda

LET	OP:	mogelijk	 is	 het	 vermelde	 item	 geannuleerd	 of	 verplaatst.	 Controleer	 eerst	 altijd	 de
website	voor	de	juiste	informatie

Mei
-	11		Consulentenscholing	Palliatieve	zorg	Training	consultatievaardigheden
-	15		Café	Doodgewoon
-	20		Scholing	palliatieve	zorg:	Intruïtie,	wijsheid	of	wetenschap

Juni
-	04		Congres	Palliatieve	zorg	aan	ouderen
-	04		Workshop	CONTACT
-	09		Workshop	CONTACT

Juli

Augustus

September
-	16		Vierdaagse	basistraining	kinderpalliatieve	zorg
-		29		STEM	training	Palliatieve	zorg

Oktober

November
-	04-06		Meerdaagse	Nationaal	Congres	palliatieve	Zorg	2020
-	05		Nascholing	Organisatie	rond	palliatieve	zorg
-	05		Workshop	CONTACT
-	30		Consulentenscholing	Palliatieve	zorg	Training	consultatievaardigheden

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	npzra@onzehuisartsen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkindenzorg.nl%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7Cnpzra%40onzehuisartsen.nl%7C7c4df38159bf4cc94e6b08d7da170aa9%7C9dd15f21ffff4e2a806adc5b7678169e%7C0%7C0%7C637217664840460512&sdata=iBQwdXMtgD4pbnya8agR6ZA8Ho9MVDLKK4wp8v1qCOA%3D&reserved=0
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https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Actueel/coronateam-wijkverpleging-thuiszorg-groot-gelre
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Actueel/persbericht
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