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Landelijke 
informatie 

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. 
 
Save the date voor het PPTG-symposium Variatie in Palliatie 
Vrijdag 7 oktober zal het tweejaarlijks symposium van het PPTG weer 
worden georganiseerd. Na de zomervakantie kan er aangemeld 
worden, maar deze datum kan alvast in de agenda’s worden gezet.  
 
 
Onlinetraining Spreken over het levenseinde 
In oktober en november zijn er twee trainingen gepland Spreken over 
het levenseinde. Aanmelden kan na 15 augustus en zal weer via Elann 
verlopen 
In oktober betreft het 3, 10 en 24 oktober. In november 9, 16 en 23 
november. De trainingen zijn van 19.30 tot 21.00 
 
 
Theatercongres op 14 september in Stadskanaal 
Palliatief in Balans organiseert samen met CareMatch het theatercongres 
Sterven kent geen tijd op woensdagavond 14 september. Klik hier voor 
meer informatie. 
 
 
 
 
 

 

Extra geld voor de palliatieve zorg 
Tussen 2022 en 2027 komt in totaal € 150 miljoen beschikbaar om de 
bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en 
toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Dat schrijft 
minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer. 
Klik hier voor de brief 
 

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://carematch.nl/nieuws/congres-sterven-kent-geen-leeftijd
https://palliaweb.nl/getmedia/b04bc3d1-0c5c-48ec-90fe-f5dd75e2c641/verzamelbrief-wet-langdurige-zorg_06072022.pdf
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Webinars herziene richtlijn Palliatieve Sedatie nu terug te kijken 
In juni 2022 is de herziene richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ verschenen. In 
twee landelijke webinars is besproken wat er is veranderd ten opzichte 
van de vorige richtlijn en hoe de aanbevelingen kunnen worden 
toegepast in de praktijk. 
Webinar 30 juni met accent op de eerste lijn. Klik hier. 
Webinar 5 juli was er geen focus op een specifieke setting. Klik hier.  
 

 

Programma Nationaal Congres Palliatieve zorg (NCPZ) 
Klik hier voor het programma van het NCPZ De pioniersfase voorbij, dat 
georganiseerd wordt op 13 en 14 oktober aanstaande. 
Zoals jullie zullen zien is het programma bijna volledig, maar zodanig 
dat de programmacommissie het graag met jullie wil delen.  
AANMELDEN kan via de website van Palliactief www.palliactief.nl.  
Ga op de site naar het tabblad Congressen & symposia. Klik met de 
linkermuisknop op het congreslogo. Onder registratie en 
hotelreservering vind je de link naar het inschrijfformulier. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarcongres palliatieve zorg Nursing 
Tijdens deze dag gaan wordt ingegaan op het aanbieden van zorg die 
niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden. Er zijn nog 
vele uitdagingen in de palliatieve zorg, tegelijk is er een goede 
ontwikkeling gaande, want er is steeds meer aandacht voor. De weg is 
nog lang, maar we zijn samen onderweg! Klik hier voor meer 
informatie en aanmelden. 
 
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  

 

Rest ons nog jullie een goede zomer toe te wensen.  

https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/palliatieve-sedatie
https://www.youtube.com/watch?v=nT3FgOmHXgY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3s8vNHZba9g&t=2s
https://www.palliactief.nl/Portals/0/adam/News4/-gRIzL-UmEmQYQxaK1X4xw/Content/2022.07.20%20Programma%20outline%20NCPZ%202022.pdf
http://www.palliactief.nl/
https://www.nursing.nl/congressen/palliatieve-zorg-september-2022/
https://carend.nl/webinars
https://carend.nl/webinars
https://palliaweb.nl/netwerk-groningen
mailto:J.tijhaar@dichtbij.coop
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