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Nieuwe data onlinescholing Spreken over het levenseinde 
Op maandagavond 9 mei start een tweede online scholing van drie 
bijeenkomsten van stichting STEM spreken over het levenseinde. Deze 
is geschikt voor aandachtsvelders palliatieve zorg, 
(wijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, casemanagers 
dementie, welzijnscoaches/ buurtwerkers. Voor meer informatie en 
aanmelden klik hier 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basisscholingen palliatieve zorg van de netwerken 
22 september, 13 en 27 oktober 2022 
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Aanmelden via 
deze link 
11 en 25 oktober en 1 en 22 november 2022 
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden. Aanmelden via deze 
link. 
dinsdag 29 november 2022 
Vakinhoudelijk leiderschap voor verpleegkundigen. Aanmelden kan 
nadat de basiscursus voor verpleegkundigen is gevolgd. Aanmelden via 
deze link. 
 
Er is nog plek! Wees er snel bij! 
Aanmelden kan hier 

 

https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=209
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=58
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=162
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=166
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=53
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Landelijke 
informatie 

 
Kerncijfers palliatieve zorg 
Jaarlijks sterven in Groningen ruim 5700 mensen. Bij ruim 4000 van deze 
mensen komt het overlijden niet onverwacht. Zij kunnen in de laatste 
levensfase behoefte hebben aan palliatieve zorg. 
Vanaf nu kun je de kerncijfers palliatieve zorg (2015-2020) bekijken. Op 
basis van de 'doodsoorzakenstatistiek' kun je hier zien hoe groot deze groep 
is in een bepaalde regio in Nederland en op welke locatie het overlijden 
plaatsvond. 

Je kunt regio's met elkaar vergelijken, jaartallen kiezen en je krijgt een mooi 
overzicht in beeld en getal. De cijfers kunnen worden ingezet als 
stuurinformatie, bijvoorbeeld om te weten hoe groot het potentieel van 
patiënten is in de regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://netwerkpalliatievezorg.us17.list-manage.com/track/click?u=139d03409a2d2cf198c7f8440&id=33351c734f&e=c9b3e80a68
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Ouder worden 2040 
Het whitepaper ‘‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig 
leven en sterven in de laatste levensfase’ is onderdeel van het 
programma Ouder Worden 2040 en gaat in op allerlei aspecten 
rondom een waardig levenseinde. ‘De laatste 1.000 dagen’ verwijst 
naar een concept geïntroduceerd door Machteld Huber. Het refereert 
aan de eerste 1.000 dagen die belangrijk zijn in het mensenleven. ‘De 
laatste 1.000 dagen’ refereren aan een goede voorbereiding op de 
laatste levensfase: Hoe word ik oud? Hoe bereid ik me voor op 
doodgaan? Wat moet ik nog opruimen in dit leven? Het whitepaper is 
een voorproefje van de eindpublicatie van Ouder Worden 2040 die 21 
april verschijnt. 
 
Download het Whitepaper hier. 

 

 
NzAVisie op bekostiging palliatieve zorg 
“Het moet voor verschillende zorgaanbieders makkelijker worden om 
samen palliatieve zorg te organiseren.” Dat concludeert de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar visie over de bekostiging van 
palliatieve zorg. Goede palliatieve zorg draagt bij aan de levenskwaliteit 
en zorgt ervoor dat vermijdbare zorg daadwerkelijk wordt vermeden. 
Ook wordt hierdoor zorg verplaatst van het ziekenhuis naar de eerste 
lijn. Dit blijkt uit verschillende experimenten en wetenschappelijk 
onderzoek. “Veel experimenten komen echter niet of moeizaam verder 
dan de pilotfase”, aldus de NZa. Dit komt onder meer doordat de 
bekostiging van palliatieve zorg complex is en doordat prikkels in de 
bekostiging vaak niet in lijn liggen met de doelen. Zie hier de visie 
 
 

 
 
 
 

 

NPPZ II. Samen passen en meten 
Samen passen en meten, dat wordt komende jaren de kern van de 
aanpak van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Het 
programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording 
over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning 
voor iedereen beschikbaar te maken. Zie hier de factsheet. 
 
Carend 
Er staan weer allerlei mooie webinars op de website van Carend. Klik 
hier voor meer informatie en aanmelden. 
 

 

Vragen of heb je input voor de volgende nieuwsbrief? Bekijk dan onze website  

Of neem contact op via de netwerkcoördinator: J.tijhaar@dichtbij.coop  

https://www.ouderworden2040.nl/2022/03/22/de-laatste-1-000-dagen/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/23/nza-aanpassen-bekostiging-draagt-bij-aan-betere-palliatieve-zorg
https://palliaweb.nl/getmedia/86894b9c-d75b-44d6-9b2c-793a10d88c6c/Kern-PvA-20220308-Palliaweb.pdf
https://carend.nl/webinars
https://carend.nl/webinars
https://palliaweb.nl/netwerk-groningen
mailto:J.tijhaar@dichtbij.coop

