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Datum, tijd, adres Titel, doelgroep, docenten Inhoud  
6 september 
19.00-21.00 uur 
 
Digitaal, ZOOM 

Palliatieve sedatie: de nieuwe richtlijn 

 
Docent: Alexander de Graeff, consulent 
bij het PTMN, hospice arts (en internist 
oncoloog) 

 

Doelgroep: artsen en verpleegkundigen  

 

Alles wat je wilt weten over de herziene 

richtlijn palliatieve sedatie. 

 

IS VOL! 

 

Aanmelden op de website  

Accreditatie voor beide groepen is 

aangevraagd 

 
20 september 
20.00-21.00 uur 
 
Digitaal, ZOOM 

Immunotherapie, wat je als 
zorgverlener wilt weten 

  
 
Doelgroep: verpleegkundigen en 
verzorgenden  
 
Spreker: internist-oncoloog Renske van 
de Brink, St. Jansdal 
 

Deze scholing geeft kennis over: wat 
immunotherapie is, hoe het werkt, wanneer 
het ingezet wordt en welke invloed het op je 
werk heeft. 
 

Accreditatie is i.s.m. PZNL  aangevraagd 

Aanmelden op de website 

19 september 
3 en 27 oktober 
19.00-21.00 uur 
 
WZC Nijenstede 
Heiligenbergerweg 
84, Amersfoort 

Introductie in (essenties van) de 
Palliatieve zorg. Een drieluik. 
 
Doelgroep: verpleegkundige en POH 
 
Sessie 1: Samen beslissen en proactieve 
zorgplanning 
 
Sessie 2: Markeren, vier dimensies en 
palliatieve besluitvorming 
 
Sessie 3: Zingeving en gespreksvoering 
in de palliatieve zorg  
 
Docenten:  
1. Jannie Oskam, auteur en 

ervaringsdeskundige en een ge- 
specialiseerd verpleegkundige PZ  

2. Laetitia Schillemans, VPZ en Irene 
Heemstra, Specialist Ouderen 
Geneeskunde 

3. Willem Blokland, GV, en  
Renée Dubois, ervarings- 
deskundige 

 

Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten 
en te doen als je palliatieve zorg verleent?  
Je leert wat kernbegrippen zijn, welke 
instrumenten gebruikt worden en wat 
palliatieve zorg voor patiënten/ bewoners 
betekent. Verder ga je praktisch oefenen met 
casuïstiek en gespreksvoering. 
 
Dit drieluik dient als geheel gevolgd te 

worden. 
 
Accreditatie is  i.s.m. PZNL aangevraagd 

Aanmelden op de website  

  

https://palliaweb.nl/netwerk-eemland/zorgverleners/deskundigheidsbevordering/scholingen-in-de-regio
mailto:marjan.hoeijmakers@beweging3.nl


6 oktober 
14.00-17.00 uur 
 
 
De Lichtkring 
Laan naar 
Emiclaer 1 
Amersfoort 
 
 

KENNISMARKT PZ Eemland 
Zorgen bij Verlies en Rouw. 
 
Sprekers: 
Professionals en vrijwilligers uit de 
lidorganisaties van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Eemland  
 
 
Lezing 
Palliatieve zorg en aandacht voor rouw 
Sprekers:  
Klaas-Jan Rodenburg, rouw en 
verliesdeskundige,  
Landelijk Steunpunt Verlies Amersfoort 
en  
een ervaringsdeskundige 

Er is veel kennis en expertise over palliatieve- en 

terminale zorg in onze regio. Welke expertise en 

kennis is dat precies en wie heeft die in huis? 

Hoe kun jij als zorgverlener daar gebruik van 

maken? 

 

Deze kennismarkt biedt volop gelegenheid 

elkaar in de regio Eemland te leren kennen, 

kennis uit te wisselen en zelf te leren. 

 

Er zijn informatiestands, flitspresentaties, 

plenaire lezingen en gesprekstafels. 

 

De plenaire lezingen gaan over het thema 

‘Zorgen bij Verlies en Rouw’, door Klaas-Jan 

Rodenburg, directeur bij het Landelijk 

Steunpunt Verlies en een ervaringsdeskundige.  

 

Accreditatie wordt i.s.m. PZNL aangevraagd. 

Aanmelden op de website 

 

10 november 
19.00-21.00 uur 
 
 
Meander MC 
Auditorium 
Maatweg 3 
Amersfoort  
 

Omgaan met mensen in een 
existentiële crisis  
 
Doelgroep: artsen, verpleegkundigen 
en verzorgenden  
 
Docenten:  
Martijn van de Kerkhof, Gz-psycholoog, 
Helen Dowling Instituut  
Willem Blokland, geestelijk verzorger, 
Centrum voor Levensvragen Eemland  
  

Soms krijgen je patiënten, bewoners te maken 

met groot verlies en reageren ze daar bijzonder 

heftig op. Dan is er misschien sprake van een 

existentiële crisis. 

 

Deze scholing gaat in op de volgende vragen. 

Waardoor wordt existentieel lijden veroorzaakt 

en hoe ziet het eruit? Hoe kun je hier als 

zorgverlener mee omgaan?  

En verder: wat doet het met je als zorgverlener 

persoonlijk, hoe blijf je zelf in evenwicht?  

We kijken naar verschillende werkvelden; het 

ziekenhuis, wijkverpleging, zorginstellingen. 

 

Accreditatie wordt i.s.m. PZNL aangevraagd. 
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21 november 
19.00-21.00 uur 
 
 
Locatie: Nijkerk 
 

Palliatief redeneren in de terminale 
zorg bij mensen met dementie 
 
Doelgroep: verzorgenden en 
verpleegkundigen  
 
Docent: Jannet Vellekoop,  
verpleegkundig specialist bij 
Zorgorganisatie Norschoten  
 
Samen met netwerk PZ NW Veluwe  
 

Het is aannemelijk dat palliatief redeneren de 

kwaliteit van de terminale zorg voor 

verpleeghuisbewoners met dementie 

optimaliseert. Met palliatief redeneren wordt 

aangesloten bij de bewoner en diens belangen. 

Door systematisch met alle disciplines en 

naasten de bewoner in kaart te brengen, 

problematiek te inventariseren, te prioriteren, 

doelen te stellen en te evalueren, wordt 

deskundigheid van zorgverleners en 

interdisciplinaire samenwerking bevorderd. 

 

Je leert hoe zorgorganisatie Norschoten dit in 

praktijk brengt en krijgt handvatten om zelf aan 

de slag te gaan.  

 

Accreditatie wordt i.s.m. PZNL aangevraagd. 
Aanmelden op de website 



   

 


