
 

 

 

   
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nieuws uit het netwerk 
 

PALLIATIEVE ZORGCOACH REGIO ARNHEM 
Het project  palliatieve zorgcoach in regio Arnhem is gestart. Het 
project is een samenwerking tussen Thuiszorg Groot Gelre, Onze 
Huisartsen, Rijnstate, Hospice Rozenheuvel en Attent. Het Netwerk 

Palliatieve Zorg in de regio is opdrachtgever, daarnaast zijn ook IKNL 
Zorgbelang en Menzis betrokken. De projectleiding is in handen van 
Proscoop. 

 
Waarom? 
In de afgelopen jaren is er veel ontwikkeld en in beweging gebracht 
binnen de palliatieve zorg, zowel landelijk als in deze regio. Zowel 

de patiënt als de zorgverleners zoeken naar samenhang en 
afstemming. Daarnaast blijkt uit onderzoek, dat het voor patiënten 
en naasten cruciaal is, om zelf de regie te kunnen houden. Lees 
verder. 

 

WERKGROEP VROEGTIJDIGE SIGNALERING  
Afgelopen mei heeft de werkgroep een  

scholing georganiseerd voor 30  
wijkverpleegkundigen. Tijdens de scholing  
is ervaren dat de wijk-vpk een belangrijke  
bijdrage leveren in het signaleren en evt.  

markeren van de palliatieve fase. De wijk-vpk 
en hun teams zien namelijk vaak als eerste  
wanneer hun cliënt achteruit gaat. Zij horen de vragen en twijfels 
over de kwaliteit van leven en kunnen de zorgvraag afstemmen op 

de wensen en behoeften van de patiënt in deze levensfase. Lees 
verder.  
 

KANTOORPLEK LIES VAN LEEUWEN  
De netwerkcoördinator (Lies van Leeuwen) gaat per 1 november 
2018 officieel verhuizen naar Onze Huisartsen, Florijnweg 4 in Velp. 
Ook de secretariële ondersteuning verloopt via Onze Huisartsen. 

Dat betekent dat Marleen van der Wal per 1 november stopt. Bij 
deze onze welgemeende hartelijke dank voor haar inzet in de 
afgelopen 2,5 jaar! 

 

STICHTING NABIJ: al 5 jaar ondersteunend aan 

mensen met of zonder sociaal netwerk 

Stichting NAbij is nu bijna 5 jaar geleden opgezet met als doel 

mensen met of zonder sociaal netwerk, die door ziekte in hun 
laatste levensfase zijn terechtgekomen, te ondersteunen. Deze 
ondersteuning wordt gegeven door gemotiveerde en betrokken  
vrijwilligers die professioneel zijn opgeleid en regelmatig bijscholing 

en trainingen volgen. Door hun inzet kunnen mensen vaak thuis 
sterven, in de eigen omgeving, op hun eigen manier. De mensen 
van de Stichting hebben een onbevooroordeelde houding en een 

luisterend oor. Lees verder. 
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Leestips / inspiratie 
 

NIEUWE EDITIE PAL VOOR U 
In de achtste editie van Pal voor u magazine  
deelt voetbalcoach Foppe de Haan een mooi  
persoonlijk verhaal. Op jonge leeftijd verloor  

hij zijn moeder, ze was psychisch ziek. Hij las  
veel boeken over het rouwproces. Het  
magazine is te bestellen bij de  

netwerkcoördinator (lvanleeuwen@stmr.nl). 
 

‘ZINGEVING ZIT IN HET ALLEDAAGSE’; EEN 

INTERVIEW MET HOOGLERAAR CARLO LEGET 

Prof. dr. Carlo Leget bekleedt sinds 1 juni 2018 de nieuwe, 
bijzondere leerstoel Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg. In 
dit interview vertelt hij over de doelen van de leerstoel, hoe 
spiritualiteit zich verhoudt tot wetenschap en wat spiritualiteit en 

zingeving eigenlijk betekenen. ‘Je kunt nog zo’n keiharde 
wetenschapper zijn, maar als iemand in je omgeving heel ziek 
wordt, dan blijkt dat je ook nog een heel andere manier van kijken 

en voelen hebt, ook als rationele wetenschapper.’ Lees verder. 

 

BOEKENTIPS 

 Kort na het overlijden van auteur Anne Bert is haar boek  
Mijn allerlaatste zomer verschenen. Een verslag van de laatste 

maanden van haar leven waarin zij worstelt met de ziekte 
ALS.  

 In Het einde voor beginners  schrijft Chazia Mourali over haar 
rol als mantelzorger in de periode dat haar moeder 
ongeneeslijk ziek is.  

 

KIJKTIP: ‘HOSPICE HAZELAAR HEMEL OP AARDE’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/project-palliatieve-zorgcoach-waarom-en-wat-houdt-het-in
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/project-palliatieve-zorgcoach-waarom-en-wat-houdt-het-in
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/nieuws-vanuit-de-werkgroep-vroegtijidige-signalering
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/nieuws-vanuit-de-werkgroep-vroegtijidige-signalering
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Patiënten-en-naasten/Nieuws/stichting-nabij-al-5-jaar-ondersteunend-voor-mensen-met-of-zonder-sociaal-netwerk
http://palvooru.nl/magazine-8-ik-leef-bij-de-dag/
https://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2018/08/27/interview-met-hoogleraar-carlo-leget-zingeving-zit-in-het-alledaagse-handelen
https://www.lannoo.be/nl/mijn-allerlaatste-zomer
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000350353/Het-einde-voor-beginners/
http://palvooru.nl/magazine-8-ik-leef-bij-de-dag/
https://www.youtube.com/watch?v=yVm662WDtIo


 

 

         
                        

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda  
 
OKTOBER 

25: Evenement Suffering Matters 

26: Café Doodgewoon 

30: Miniconferentie ‘Met de mantel der l iefde’ 

 

NOVEMBER 

02: Symposium ‘Betere zorg, Netwerkzorg?’ 
7-9: 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 
08: Transmurale Casuïstiekbespreking (Rijnstate) 
12: Transmurale Werkgroep vpk palliatieve zorg 

13+23: Café Doodgewoon 
22: Transmurale Casuïstiekbespreking (de Liemers) 
 
DECEMBER 

Bestuursvergadering – datum volgt (zie ook website) 
11+28: Café Doodgewoon 
 

JANUARI (2019) 
31: Breed Netwerkoverleg 
 
MAART (2019) 

13-16: 7e ACP-I Congres 
 
MEI (2019) 

24: Festival ‘Groeten aan de Dood’, t.g.v. 25 jarig bestaan 
hospice Rozenheuvel  

 
Klik hier om de volledige jaaragenda 2018 in te zien.  
 

Deze nieuwsbrief verschijnt 4 á 5 keer per jaar en wordt samengesteld door Lies van Leeuwen (lvanleeuwen@stmr.nl) en 

vormgegeven door Marleen van der Wal (marleen.vander.wal@legerdesheils.nl). Overige contactgegevens vindt u op de website. 

 

Nieuws landelijk 
 

CONSULTATIE PALLIATIEVE ZORG BEWEEGT MEE 

MET ONTWIKKELING IN NETWERKZORG 

Zorgverleners die bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase 
advies willen, kunnen een specialist in palliatieve zorg telefonisch 

consulteren via de consultatiefunctie die IKNL facil iteert. De 
consultatiefunctie palliatieve zorg werd in 2017 uitgevoerd door 34 
consultatieteams, die samen voor een landelijke dekking zorgen. 

De consulten worden vastgelegd in een registratiesysteem 
(PRADO) en worden jaarlijks beschreven in een rapportage. De 
verdergaande professionalisering van de palliatieve zorg en de 
ontwikkelingen in de netwerken maken het noodzakelijk dat de 

consultatiefunctie van IKNL blijft mee veranderen. Lees verder. 
 

‘ACP IS GEEN DOEL,  

MAAR EEN MIDDEL’ 
Advance care planning – ook wel proactieve zorgplanning 
genoemd – is een belangrijk onderdeel van goede palliatieve zorg. 
Het stelt mensen in staat hun doelen en voorkeuren te formuleren 

voor toekomstige zorg. Vastleggen is niet genoeg, cruciaal is een 
voortdurend gesprek over wensen en grenzen. Lees verder. 
 

 
 

SUFFERING MATTERS 

Het Besiendershuis, de Stevenskerk en  
het Expertisecentrum voor Pijn en  

Pall iatieve zorg hebben de handen ineen  
geslagen in een samenwerkingsproject  
genaamd Suffering Matters, over het l i jden in de stad, kunst en 
wetenschap. Het evenement vindt plaats op donderdagavond 25 

oktober 2018 in de Stevenskerk te Nijmegen vanaf 19.00 uur. In 
deze bijeenkomst benaderen sprekers en artiesten vanuit 
verschillende invalshoeken de thema’s pijn en li jden. U bent van 
harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Leestips / inspiratie 
 

TOOLKIT: PATIËNTENPARTICIPATIE IN DE 

PALLIATIEVE ZORG  
Deze toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de 
werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’.  
Het project richtte zich op het duurzaam versterken van 
betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in 

de praktijk in de palliatieve context.  
 

HULPGIDS INZET DIGITAAL ZORGPAD 

STERVENSFASE BINNENKORT BESCHIKBAAR 

Na succesvolle pilots komt binnenkort de ‘Hulpgids  inzet 
digitaal  Zorgpad Stervensfase’ beschikbaar. De gids helpt ICT-
specialisten bij het ontwikkelen van software voor een digitale 

versie van het Zorgpad Stervensfase. Lees verder. 
 

LEERGANG PALLIATIEVE ZORG 

De zorg verandert en vraagt om  

toekomstbestendige verpleegkundigen die 
kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. 
Daarom start Saxion in februari met de Leergang Palliatieve Zorg.  

Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen 
die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor 
zorgvragers in de palliatieve fase. Zo vinden zij betere aansluiting 
bij de competenties die in de praktijk van ze gevraagd wordt. 

 
 
 

 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/SM%20A5%20gevouwen%20def%20versie%2029_09_1.pdf
https://d3rdeverdieping.nl/cursussen-en-workshops/cafe-doodgewoon-2-2018-10-26/
https://www.agora.nl/Nieuws/Agora-miniconferentie-Met-de-Mantel-der-Liefde-meld-je-aan
https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=208a9e7d08
https://www.agora.nl/agenda/7e-Nationaal-Congres-Palliatieve-Zorg-schrijf-je-in
https://www.eiseverywhere.com/ehome/348055?&t=85387069d653db21e1d370b611049376
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Contact
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws/nieuws-detail/2018/09/11/consultatie-palliatieve-zorg-beweegt-mee-met-ontwikkelingen-in-netwerkzorg?utm_source=palnb20092018&utm_medium=Email&utm_campaign=Article-txt-cta
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/bewustwording-en-cultuur/acp-is-geen-doel-maar-een-middel/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=september2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/bewustwording-en-cultuur/acp-is-geen-doel-maar-een-middel/?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg&utm_content=september2018&utm_source=nieuwsbrief
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/SM%20A5%20gevouwen%20def%20versie%2029_09_1.pdf
https://www.stichtingfibula.nl/Portals/158/230318266%20HvdZ%20-%20Toolkit%20brochure%20Patientenparticipatie%20Palliatieve%20zorg___.pdf
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws/nieuws-detail/2018/09/18/hulpgids-inzet-digitaal-zorgpad-stervensfase-binnenkort-beschikbaar?utm_source=palnb20092018&utm_medium=Email&utm_campaign=Article-txt-cta
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/Saxion%20Leergang%20Palliatieve%20Zorg.pdf

