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Bekijk de webversie 

 

   

   

   

Regionaal 
   

  

Geestelijke verzorging in de thuissituatie 
 

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe 

subsidieregeling de inzet van geestelijke verzorging in 

de thuissituatie mogelijk. Deze regeling vloeit voort uit 

de paragraaf Goede zorg voor ouderen in het 

regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de 

toekomst”. De subsidie is door het bestuur van het 

netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en de Liemers 

aangevraagd en gaat in per 1 april 2019. De eerste 

actie is het werven van een coördinator (10-12 uur per 

week) voor het opzetten en operationaliseren van de 

benodigde infrastructuur. 

(Lees meer) 
     

  

   

 

 

 
Rijnstate start met pilot 
toekomstige zorgplanning 
bij COPD- patiënten 

 

Aanleiding 

Zorgverleners van COPD- patiënten realiseren zich 

steeds meer hoe belangrijk het is om toekomstige 

zorgplanning  (Advanced Care Planning, afgekort als 

ACP) tijdig in het ziektetraject te bespreken. Dit 

gebeurt nog niet altijd en is nog niet opgenomen in het 

transmurale zorgpad voor COPD- patiënten. 

Doel 

ACP wordt structureel, tijdig en op passende wijze 

besproken door de hoofdbehandelaar en/of andere 

betrokken zorgverleners.  

(Lees meer) 
   

Symposium 
   

  

 

  

 

 

Ont-worden om te worden wie je bent 
 

De William Yang Foundation wil zorgverleners 

uitnodigen voor een symposium dat op dinsdag 14 

mei in Nijmegen gehouden wordt onder de titel ont-

 

Nieuw uiterlijk 
   

  

Bij een nieuwe ondersteuner van 

het netwerk past een opgefriste 

nieuwsbrief 
 

Wil je ook iets delen in de volgende 

nieuwsbrief? Stuur dan voor 15 mei as. 

je copy naar lvanleeuwen@stmr.nl. 

Onder aan deze nieuwsbrief staat een link 

waar je jezelf kunt aan- of afmelden. 
     

  

   

 

 

 

Kennismaking 
Dinie van den 
Muijsenberg 

 

 

Sinds november 2018 ondersteun ik het 

netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en 

de Liemers. 

Als secretarieel/facilitair medewerker ben 

ik sinds 2009 in dienst bij Onze Huisartsen. 

De vraag om het secretariaat van Marleen 

over te nemen heb ik graag op me 

genomen. 

De zorg in alle facetten boeit me. De 

palliatieve zorg ken ik al van de tijd dat ik 

als ziekenverzorgende werkzaam was. Het 

is mooi om te zien hoe de cliënt weer meer 

centraal komt te staan. 

(Lees meer) 

  
   

Scholing 
   

  

 

 

11e scholing 

Palliatieve zorg 

 

Intuïtie, wijsheid of wetenschap 

 

Tijdens lezingen, discussies en 

interactieve sessies zullen naast actuele 

thema's ook twee richtlijnen en enkele 

onderzoeken de revue passeren. Daarbij 
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worden om te worden wie je bent'. Het symposium wil 

een praktische vertaalslag geven van de ideeën die 

dr. William Yang in zijn proefschrift heeft uitgewerkt. 

de nadruk ligt op het versterken van het "gezonde 

stuk" in de mens, met zijn of haar spirituele veerkracht 

en vitaliteit. Daarom heet het symposium Ont-worden 

om te worden wie je bent. 

(Lees meer). 

  
   

  

   

 

 

 
 

 

 

Hospice Rozenheuvel 25 jaar 

 

Hospice Rozenheuvel bestaat dit jaar 25 jaar. Dit 

lustrum word gevierd op vrijdag 24 mei met een 

symposium 'Groeten aan de Dood'. Een prikkelend 

thema dat uitnodigt om over de dood en het leven te 

spreken, op een wat luchtigere wijze dan we 

misschien gewend zijn. Houdt de 

website (www.rozenheuvel.nl)van hospice 

Rozenheuvel in de gaten. 

(Lees meer) 
   

Netwerkpartner stelt zich voor 
   

  

 

 

 
 

 

 

VPTZ in de regio Arnhem en de Liemers 

 

Binnen onze regio zijn drie VPTZ organisaties 

actief. VPTZ Arnhem, Lingewaard/Over-Betuwe en 

Midden Gelderland.  

Bij regio Midden Gelderland horen Doesburg/Angerlo 

e.o., Duiven/Westervoort, Rheden/Rozendaal, en 

Zevenaar/Rijnwaarden/Didam e.o. 

Goede buren zijn we. 

(Lees meer) 

  
   

Landelijk 
   

  

 

 
 

 

 

 

Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase 

 

De Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase is 

vanaf heden gratis beschikbaar in de IKNL-shop. In 

deze gids wordt stapsgewijs beschreven wat er moet 

worden gerealiseerd, wie bij de implementatie 

betrokken moeten zijn, wat de rol van iedere 

deelnemer aan het implementatietraject is. Ook biedt 

 

willen we nadrukkelijk met elkaar in 

gesprek gaan en samen aan de hand van 

casuïstiek een vertaalslag maken naar 

onze dagelijkse praktijk.  

(Lees meer) 
   

  

   

 

 

 
Deeltijd post-hbo 
palliatieve zorg 

 

 

'Je wordt niet meer beter. Nooit meer'. 

Die boodschap zet je leven op de kop. En 

ook dat van de mensen om je heen. Hoe 

kan jij als zorgprofessional bijdragen aan 

de kwaliteit van leven van mensen die 

ongeneeslijk ziek zijn? En het verschil 

maken voor hun naasten? In de post-hbo 

Palliatieve Zorg ligt de focus enerzijds op 

de verpleegkundige en medische kant van 

palliatieve hulpverlening. Je vergroot je 

vakbekwaamheid door je te verdiepen in 

recente wetenschappelijke ontwikkelingen 

en oefent met de toepassing van modellen 

en Evidence Based Practice in de 

palliatieve zorg. Anderzijds draait het in 

deze opleiding om de ondersteuning van 

palliatieve cliënten in hun dagelijks leven, 

werk, relaties en bij zingevings- en 

levensvragen. 

(Lees meer) 
   

  

   

 

 

 

Vroegtijdige 
signalering in de 
palliatieve fase 

 

 

Vroegtijdige signalering van de palliatieve 

fase vergt van de zorgverlener een 

wezenlijk andere benadering van de 

patiënt. De scholing voor (wijk) 

verpleegkundigen in de eerste lijn sluit aan 

bij het kwaliteitskader palliatieve zorg in NL 

(2017). Tijdens de scholing leer je 

de surprise question gebruiken en wat je 

met de uitkomst daarvan kunt doen. 

(Lees meer) 
   

  

   

 

 

B-learning  
 

 

 

 

 

Palliatieve zorg geeft ondersteuning bij het 

trainen van generalisten. Er is een nieuwe 
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het handige tips voor het implementatietraject. 

De gids is bedoeld voor zorgprofessionals en 

zorgorganisaties die in de palliatieve zorg 

samenwerken en de wens hebben om het Zorgpad 

Stervensfase te digitaliseren in hun elektronisch 

cliënten/patiënten dossier (ECD/EPD).  

(Lees meer) 

 
Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de 

palliatieve fase gereed 

 

De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen 

en behoeften van patiënten en hun naasten op het 

gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden 

herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. 

Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene 

versie praktischer in gebruik, onder meer door de 

heldere opmaak en de concrete handvatten. Ook is de 

richtlijn waar mogelijk evidence based. 

(Lees meer)  

 
Patiëntenversie richtlijn Zingeving en 
spiritualiteit in pz-fase beschikbaar 

 

De nieuwe richtlijn is sinds kort beschikbaar op 

kanker.nl. Deze versie is tot stand gekomen nadat de 

herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de 

palliatieve fase afgelopen oktober is gepubliceerd. 

Omdat zingevingsvragen een grote impact kunnen 

hebben op de kwaliteit van leven in de laatste 

levensfase, is deze patiëntenversie gepubliceerd.  

(Lees meer) 
   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Icare werkt met zorgpad stervensfase 

 

Bij zorgorganisatie Icare wordt al steeds meer 

gewerkt met een digitaal Zorgpad Stervensfase, als 

onderdeel van een pilot. Albi Popken is 

verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare. In 

dit interview vertelt zij over de voordelen van het 

digitaal werken met het Zorgpad Stervensfase en hoe 

de invoering van de pilot bij Icare verloopt. 

(Lees meer) 
   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Infographic ‘Landschap palliatieve zorg’  
 

Dit landschap verbeeldt het huidige landschap van de 

 

Blended-learning-pakket (B-learning) 

beschikbaar voor specialisten in de 

palliatieve zorg / trainer, bijvoorbeeld voor 

leden van een team palliatieve zorg in het 

ziekenhuis.    

(Lees meer) 
   

Agenda 
   

  

Maart 
12 - Café Doodgewoon 

15 - NVPO congres 

16 - hospice Rozenheuvel Open dag 

13-16 - 7e tweedaagse ACP congres 

 
April 
  9 -  Café Doodgewoon 

11 - Scholing vroegtijdige signalering van 

de palliatieve fase 

 
Mei 
14 - Symposium William Yang foundation 

14 - Café Doodgewoon 

15 -  11e scholing palliatieve zorg 

24 - Symposium Rozenheuvel  tgv. 25 

jarig bestaan 

 
Juni 
11 - Café Doodgewoon 

 
Juli 

 
Augustus 

 
September 
11 - Café Doodgewoon 

 
Oktober 
 

31 - Landelijk 2 daagse cursus palliatieve 

zorg voor AIOS 

 
November 

  1 - Landelijk 2 daagse cursus palliatieve 

zorg voor AIOS 

 

  
     

  

   

      

Leestips 
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palliatieve zorg in Nederland. Fibula heeft de 

infographic in eerste instantie laten ontwikkelen voor 

coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg. Het 

ondersteunt hen in de communicatie met organisaties 

en netwerkleden in de regio. 

(Lees meer). 

  
   

     

        

 

 

 

Mistranen & 
Troostkoekjes 

Een boek dat op 9 

december jl. het levenslicht 

zag.  Een oneliner en 

gedichtenbundel, opgedragen aan de 

gasten van het Hospice en allen die hen lief 

zijn. Geschreven door Marcus van der 

Enden en Alie van der Laan (Lees meer) 

  
   

Een gedicht uit bovenstaande 

bundel 
  

Onzijdig zijn de tranen, 

doorzichtig het verdriet. 

Ze rolden uit zijn ogen, 

al wilde hij dat niet. 

Zo breekbaar en gebroken, 

met zachte glans 

verloor zijn ziel 

de ballast van zijn leven 

dat op het kussen viel 
     

  

   

 

 

 

Aan het sterfbed 

 

Een bijzonder, intiem 

boek over de dood. Over 

veelal de gewone dood 

waarin mensen naar het 

einde toegroeien en het 

leven langzaam 

loslaten.  

Geschreven door Korine van Veldhuijsen. 

(Lees meer) 
   

     

 

 

 

Drukversie Canon 
Palliatieve Zorg 

 

In deze Canon, 

mogelijk gemaakt door het programma 

Palliantie meer dan zorg, wordt in 25 

vensters de geschiedenis van de 

palliatieve zorg in de digitale etalage gezet. 

Op basis van de vele positieve reacties is 

nu een drukversie gemaakt. Dit unieke 

boek (96 pagina’s, rijk geïllustreerd) neemt 

u mee in een tijdreis door de geschiedenis 

van de palliatieve zorg. 

(Lees meer) 
         

  

   

Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers 

Lies van Leeuwen 

Florijnweg 4, 6883 JP  VELP   06- 106 560 31    lvanleeuwen@stmr.nl  
       

 

 

 

 

Website 
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