
 

               
 

In deze nieuwsflits informeren we je over actuele onderwerpen en/of bijeenkomsten:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Symposium ‘Ongeneeslijk ziek…en nu?’ 
donderdag 14 april 2022, van 18.30-21.30 uur 
 
Het symposium dat op 25 november 2021 zou plaatsvinden is i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld naar 
donderdag 14 april 2022.  
Als locatie hebben we weer Theater de Stoomfabriek in Dalfsen kunnen boeken. De werkgroep Verbinding & 
Verdieping hoopt op een grote opkomst voor deze bijeenkomst met als onderwerp Pro-actieve zorgplanning (ACP). 
Wanneer de inschrijving voor dit symposium start, lees je in de loop van het voorjaar.  
Zet dus nu vast deze datum in je agenda en houd voor de overige informatie je mail in de gaten.  
 
 

 
 

Oproep voor de Werkgroep Verbinding & Verdieping 
 
Om symposia zoals hierboven genoemd en andere activiteiten mogelijk te maken, is binnen ons netwerk de 
Werkgroep  Verbinding & Verdieping actief. 
De werkgroep Verbinding & Verdieping ziet kansen voor een brede samenwerking in onze regio met veel 
verschillende partijen uit zowel de zorgsector als ook vanuit de maatschappelijke en culturele sector, het 
bedrijfsleven en de gemeente (Verbinding). 
Vanuit die samenwerking ontstaat de mogelijkheid een breed programma aan te bieden waarin meer bekendheid 
gegeven wordt aan palliatieve zorg en proactieve zorgplanning en ondersteuning (Verdieping).   
 
Ben jij een verbinder, enthousiast, intrinsiek gemotiveerd voor palliatieve zorg, heb je lef en creatieve ideeën, dan 
hebben we jou nodig om onze werkgroep verder vorm en inhoud te geven! Lees in de bijlage bij deze mail meer over 
deze werkgroep en hoe je je kunt aanmelden 



 
 

Oproep voor de Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
 
Het Netwerk palliatieve zorg heeft met verschillende zorgorganisaties de leergang palliatieve zorg ontwikkelend 
voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast is er op basis van kennisdeling en samenwerking met alle RZZ-
organisaties in onze regio voor en door zorgverleners,  gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld. Jaarlijks maakt de 
werkgroep Deskundigheidsbevordering een deskundigheidprogramma voor deze regio. De wensen en behoeftes 
van zorgverleners staan hierin centraal; een programma voor en door alle zorgverleners in de palliatieve zorg.  

 
Wil jij jouw kennis, ervaring en affiniteit met scholing en palliatieve zorg inzetten voor ons netwerk? 
Lees dan in de bijlage bij deze mail meer over deze werkgroep en hoe je je kunt aanmelden. 
 

 
 

 
 
 

Verzoek input nieuwsbrief 
In maart komt de driemaandelijkse nieuwsbrief van ons netwerk uit. De deadline voor kopij is dinsdag 15 februari.  
Kopij van jullie als betrokkenen bij palliatieve zorg en ons netwerk is 
welkom.!                                                                                                                                                                                
De nieuwsbrief heeft enkele vaste rubrieken: 
•       Regionaal nieuws, o.a. uit de werkgroepen 
•       Landelijk nieuws: bijeenkomsten, nieuwe richtlijnen, interessante publicaties  
•       Agenda: data van symposia, workshops, etc.  
Richtlijnen voor de kopij: 

 De artikelen moeten kort, maar krachtig zijn. 

 Een foto of illustratie kan een tekst levendig maken.  
 
We zien jullie kopij graag tegemoet! 

 
Deze nieuwsflits van het netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel is bestemd voor relaties binnen ons netwerk. Stuur dit bericht 
gerust door naar andere geïnteresseerde collega’s.  
Opgave voor het rechtstreeks ontvangen van nieuwsberichten van ons netwerk kan via palliatievezorg@careketens.nl 
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Daphne de Roode en Anja Jong 
Netwerk palliatieve zorg 
palliatievezorg@careketens.nl 
Telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag: 
Daphne                06 3045 8483 
Anja                      06 2066 8699 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 Het palliatief Consultteam regio IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel 
Is 24/7 bereikbaar 

via telefoonnummer 088 605 1445 
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