
UITNODIGING NASCHOLING IN TWEE DELEN 

 

Het Palliatie Team Midden-Nederland (PTMN) is een team van experts: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Het PTMN 

is 24/7 telefonisch bereikbaar voor vragen en om te sparren: 088 - 605 14 44. Consultatie is kosteloos en vertrouwelijk. 

 

Palliatieve zorg voor verzorgenden: EEN GOEDE START 

7 en 21 juni 2022 
 

Datum en tijdstip 7 en 21 juni van 18.30-21.00 uur  (inloop v.a. 18.00 uur met broodjes) 

Locatie Woonzorgcentrum Rosendael Rode zaal, Indusdreef 5 Utrecht 

Doelgroep Verzorgenden werkzaam bij lidorganisaties 

Docenten Ben Berkvens, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Careyn 

 Mirjam Hoogendoorn, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Warande 

 Willem Blokland, geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland 

 Renée Dubois, ervaringsdeskundige 

Kosten 30 euro p.p., bij aanvang eerste bijeenkomst te voldoen 

Aanmelden t/m 1 juni via npzutrecht@ooknogevendoen.nl 

 

De Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht hebben als doel kwaliteit en samenhang van 

de palliatieve zorg in de regio te bevorderen. We nodigen je graag uit voor deze introductiescholing. 
 

INHOUD 

De introductie is geschikt voor verzorgenden uit intra- en extramurale zorg. Wat zijn de belangrijkste dingen 

om te weten en om te doen als je palliatieve zorg verleent? Je gaat praktisch oefenen met casuïstiek en 

gespreksvoering. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 is het uitgangspunt voor de scholing. 
 

Eerste bijeenkomst: palliatieve zorg en zorg in de stervensfase 

In de eerste sessie krijg je een introductie en oefen je met een casus. Markeren van de palliatieve fase en van 

de stervensfase, de vier dimensies in palliatieve zorg, aandacht voor naasten, signaleren van symptomen: wat 

is het precies, waarom is het belangrijk, wat is jouw rol en hoe doe je dat? Er is bijzondere aandacht voor de 

stervensfase. 
 

Tweede bijeenkomst: zingeving en gespreksvoering 

In de tweede sessie draait het om zingeving en om gespreksvoering: wat is het precies, waarom is het 

belangrijk, wat is jouw rol erin en hoe doe je dat? Oefenen met gespreksvoering in groepjes. 
 

LEERDOELEN 

• Heeft basiskennis van palliatieve zorg 

• Kent de surprise question en hoe die te gebruiken 

• Oefent met een casus 

• Weet de vier dimensies van palliatieve zorg te onderscheiden en kent bijhorende symptomen 

• Herkent en acteert op signalen die duiden op de palliatieve fase van de client 

• Idem voor signalen die duiden op de stervensfase 

• Kent het belang van aandacht voor zingeving en levensvragen 

• Oefent gespreksvoering 

• Beschrijft de eigen rol en die van anderen in palliatieve zorg en in de samenwerking 
 

MEER INFO EN AANMELDEN 

Aanmelden voor de nascholing kan t/m 1 juni bij npzutrecht@ooknogevendoen.nl o.v.v. je naam, functie, 

organisatie, locatie en mailadres. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. Het is de bedoeling dat je 

beide sessies bijwoont, van tevoren opgegeven teksten leest en actief meedoet. De groepen zijn klein: 

maximaal 20 deelnemers. De kosten voor beide bijeenkomsten samen bedragen 30 euro, bij aanvang van de 

eerste bijeenkomst te voldoen. 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl.  

 
https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost

