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Nieuwsbrief december 2022 

De nieuwsbrief van de Netwerken Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en 

Noordoost-Overijssel is bestemd voor relaties binnen de netwerken. Hij wordt 

digitaal verstrekt en kent een regionaal en landelijk deel. Het doorsturen van 

de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerde collega’s wordt op prijs gesteld.   

 

 

 

Van de coördinator 

Beste leden van ons netwerk, 

De laatste maand alweer in 2022, de kerst staat voor de deur 

evenals een nieuw jaar.  

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het netwerk.  

De verschillende werkgroepen worden steeds professioneler en 

actiever en leveren steeds meer op. Verder ontstaat er op 

verschillende vlakken meer samenwerking en leren we telkens 

opnieuw van elkaar. Veel organisaties schenken steeds meer 

aandacht aan palliatieve zorg. Er worden werkgroepen, 

stuurgroepen en ‘kennisdragers’ ingesteld. Bewustwording en 

Advance Care Planning zijn ook in 2023 centrale thema’s. De 

landelijke campagne van VWS die 15 november gestart is 

brengt palliatieve zorg breed onder de aandacht. Lees hierover 

meer in deze nieuwsbrief.  

Kortom we gaan door waar we gebleven zijn en zorgen voor 

blijvende verbindingen tussen en met elkaar als actief netwerk 
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IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel.  

Tot slot wil ik jullie allen een goed uiteinde wensen en een 

gelukkig en gezond 2023.  

Hartelijke groet, Daphne de Roode, netwerk coördinator   

 

 

 

Regionaal  

 

  

 

Werkgroep Verbinding & Verdieping  

 

 

 

Verslag publieksavond ‘Aandacht voor 

sterven’ Kampen op 9 november jl.  

Op 9 november jl. werd op de voorlichtingsbijeenkomst 

‘Aandacht voor sterven’ in de bibliotheek Kampen vanuit 

verschillende invalshoeken toegelicht welke zorg beschikbaar is 

als je in de laatste levensfase extra zorg en aandacht nodig 

hebt.  

Ilse Raanhuis van ZwolleDoet!. vertelde over de mogelijkheden 

van vrijwillige terminale zorg thuis, Lia Heldoorn en Gerlinde 

Limburg van de Palliatieve unit IJsselheem in Kampen over de 

mogelijkheden van een verblijf in hun hospice. Berthe van 

Boven van Icare lichtte toe hoe de thuiszorg kan bijdragen aan 

goede palliatieve zorg thuis en ten slotte deelde Carolien 

Riemersma, geestelijk verzorger in de regio haar ervaring en de 

mogelijkheden voor geestelijke verzorging thuis.  

Uit de aan de bezoekers uitgereikte enquête is gebleken dat de 

avond als waardevol, interessant en leerzaam ervaren is. De 

informatie was prima, de variatie van sprekers werd 

gewaardeerd en de diversiteit van het aanbod van palliatieve 

zorg kwam goed aan bod. Als tip werd aangegeven dat er meer 

casuïstiek behandeld had kunnen worden evenals het 

onderwerp euthanasie en palliatieve sedatie. De sprekers zijn 



 

goed beoordeeld en er zijn nog ideeën geopperd voor een 

andere informatie-avond.   

 

 

 

 

Verwacht in Zwolle en in Hardenberg 

Deze publieksavonden worden in 2023 weer georganiseerd, in 

Zwolle op dinsdag 31 januari 2023 en in Hardenberg op 

dinsdag 4 april 2023 

Deze publieksbijeenkomsten zijn voor iedereen die 

belangstelling heeft. Maak dus mensen in je eigen omgeving 

voor wie deze avond interessant kan zijn, vast alert op deze 

data.  

Voor meer informatie en aanmelden volgt in 2023 een 

nieuwsbericht.  

 

 

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering  

 

 

 

 

Op vrijdag 4 november jl. is de 2e leergang 

voor verpleegkundigen van 2022 in ons 

netwerk afgerond.  

Lees hier de terugblik door Daphne de Roode en het 

ervaringsverhaal van een van de cursisten.  

 

 

 

 

Oproep voor de snelle beslisser: leergang 

voor verpleegkundigen 

Op vrijdag 13 januari 2023 gaat de leergang Palliatieve Zorg 

voor verpleegkundigen van start. Er zijn nog enkele plekken 

beschikbaar. Lees hier wat de leergang inhoudt. Heb je 

belangstelling, geef je dan z.s.m. op! Mail naar: 

palliatievezorg@careketens.nl en 

d.a.e.m.de.roode@careketens.nl 
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Overig regionaal nieuws  

 

 

 

 

Oproep: Laat van je horen!                       

We willen in deze nieuwsbrief graag meer persoonlijke verhalen 

opnemen. Heb je iets meegemaakt op het gebied van 

palliatieve zorg dat je graag wilt delen met anderen, laat het 

ons weten! 

In de nieuwsbrief van juni 2022 stond de volgende oproep, 

waarop we helaas nog geen reactie hebben ontvangen, 

vandaar hier een herhaalde oproep: 

In 2018 zijn voor onze regio meerdere van deze couple- (toen 

nog benoemd als koppel-) bedden aangeschaft: 15 voor de 

regio IJssel-Vecht en 10 voor de regio Noordoost-Overijssel. 

Deze bedden staan in hospices, zorginstellingen en de 

ziekenhuizen. Hierbij doen we een oproep: Heb je ervaring met 

een couplebed, deel deze ervaring dan met ons! We plaatsen 

graag een ervaringsverhaal in de volgende nieuwsbrief. Mail 

naar palliatievezorg@careketens.nl.  

 

 

 

 

Update vanuit het Onderwijsknooppunt Ligare 

De ambassadeurs van het Onderwijsknooppunt, Jenske 

Geerling en Liesbeth Hazelhorst, hebben de afgelopen periode 

met alle hun bekende contactpersonen in de verschillende 

onderwijsinstellingen kennisgemaakt. 

Zij zijn verbonden aan het Consortium Ligare en aan het 

programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) 

(zie www.o2pz.nl) . Het doel van deze samenwerking is de 

kwaliteit van de palliatieve zorg in de consortiumregio te 

verbeteren door onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar 

te verbinden en onderwijs over palliatieve zorg een meer 

prominente plek te geven. Voor meer informatie, vragen en/of 

tips, klik hier. 
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Landelijk  

 

 

 

 

Publiekscampagne over palliatieve zorg 

Op 15 november is de landelijke publiekscampagne over 

palliatieve zorg gestart.   

Nog steeds weten te weinig mensen wat palliatieve zorg is en 

wat het voor hen kan betekenen. In de campagne vertellen drie 

mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hoe palliatieve zorg hen 

helpt. Met de campagne komt het ministerie van VWS 

tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de 

laatste levensfase bespreekbaar te maken. Meer informatie is 

te vinden op overpalliatievezorg.nl. Hier kun je ook de toolkit 

van de campagne downloaden. 

Wat kun jij doen om te helpen de campagne een succes te 

maken? Deel en like de berichten die je de komende tijd op de 

Social Media kanalen (van PZNL en ‘Overpalliatievezorg’) 

voorbij ziet komen. 

 

 

 

 

Boekje “Praktische tool voor hulp bij goede 

palliatieve zorg 

Veel van de afgeronde projecten uit het programma Palliantie 

leverden producten op die je als zorgverlener in je dagelijkse 

werk kunt gebruiken. In dit boekje vind je een selectie hiervan. 

Lees de digitale versie hier.  

Is er belangstelling naar een fysiek(e) exemplaar(en), stuur dan 

een mail naar palliatievezorg@zonmw.nl.  
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Drie vernieuwde websites vol steun en 

houvast 

De websites houmevast.nl, vergeetmeniet.nl en ikmisje.nl 

bevatten praktische informatie en concrete handreikingen die 

ouders, broertjes en zusjes kunnen helpen tijdens het 

rouwproces.  

 

 

 

Agenda  

 31 januari 2023: Publieksavond Aandacht voor Sterven Zwolle. 

 4 april 2023: Publieksavond Aandacht voor Sterven Hardenberg 

 18 april 2023: Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg in Ede, save the date: 

vooraanmelding, klik hier 

 

  

 

Interessante websites 

 Informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten: overpalliatievezorg.nl 

 Informatie over het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen: eentegeneenzaamheid.nl 

 Elke laatste zondag van de maand nieuwe verhalen, artikelen en blogs: 

landelijkexpertisecentrumsterven.nl 

 Palliatieve Zorg Nederland (PZNL): palliaweb.nl 

 Diverse webinars van Carend: Carend.nl 

 ZonMw: zonmw.nl/palliatievezorg 

 EAPC (World Congress 15-17 juni 2023): eapccongress.eu 

 

 

 

 

Meedenken en doen  

Het netwerk: dat zijn we allemaal. We kunnen niet zonder je 

hulp of meedenken over thema’s die spelen. Wil je ook 

meedoen om het netwerk in beweging te houden, mail naar   

palliatievezorg@careketens.nl. 
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Colofon 

Bereikbaarheid Netwerk Palliatieve Zorg  

 

Netwerkcoördinator 

Daphne de Roode 

tel. 06-5775 6277 (maandag en woensdag) 

d.a.e.m.de.roode@careketens.nl 

 

Secretariaat  

Anja Jong 

tel. 06-2066 8699 (maandag en woensdag) 

palliatievezorg@careketens.nl 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt in maart 2023 uit. Kopij aanleveren voor de nieuwsbrief kan t/m 

27 februari 2023 via palliatievezorg@careketens.nl.   
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Netwerk Palliatieve zorg regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel 
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Netherlands 
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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