
Dagelijks	en	algemeen	bestuur

In	het	verlengde	van	de	herijking	van	het	Netwerk	 in	2020	 is
besloten	 te	 gaan	 werken	 met	 een	 Dagelijks	 en	 Algemeen
Bestuur.	De	eerste	bestuursvergadering	vond	op	13	december
2021	plaats	en	de	nieuwe	samenwerkingsovereenkomst	2022
is	beschikbaar	via	de	website	en	verstuurd	aan	de	betrokken
partijen.	 In	 het	 begin	 van	 het	 nieuwe	 jaar	 zal	 de	 eerste
vergadering	van	het	Algemeen	Bestuur	plaatsvinden.

Ben	jij	voldoende	toegerust	om	goede	palliatieve	zorg	te
verlenen?

De	roep	om	de	mens	en	kwaliteit	van	leven	centraal	te	stellen
in	 de	 gezondheidszorg	 wordt	 steeds	 luider,	 want	 een
behandeling	gaat	om	meer	dan	alleen	genezen.	dit	is	de	kern
van	 palliatieve	 zorg	 en	 dé	 reden	 om	 je	 competenties	 op	 dit
vlak	als	zorgprofessional	goed	te	ontwikkelen.	Benieuwd	hoe
goed	jouw	kennis,	vaardigheden	en	attitude	in	palliatieve	zorg
zijn?

Bijeenkomst	Levenspad	palliatieve	zorg

Afgelopen	november	hebben	we	onder	leiding	van	het	bureau
Common	 Eye	 een	 mooie	 bijeenkomst	 gehad	 om	 het
bestaande	 zorgpad	 palliatieve	 zorg	 in	 regio	 Arnhem	 en	 de
Liemers	verder	door	te	ontwikkelen.

Plaatsen	koppelbed

Ines	Blitz	 is	Consulent	 Seksuele	Gezondheid	 bij	 Attent	 Zorg
en	Behandeling.	Om	het	belang	van	intimiteit	in	een	relatie	toe
te	 lichten	 heeft	 zij	 een	 filmpje	 ontwikkeld	 en	 laat	 daarin	 ook

zien	hoe	makkelijk	een	koppelbed	te	plaatsen	is.

	

Koppelbed	voor	mensen	thuis	aanvragen

In	dit	 item	geven	we	meer	informatie	naar	aanleiding	van	het
bovenstaande	bericht	van	Attent	zorg	en	Behandeling.
Roparun	en	Multisleep	werken	samen	met	hulpmiddelen
leverancier	Vegro,	zodat	een	koppelbed	nu	ook	voor	mensen
thuis	 beschikbaar	 is.	 Roparun	 heeft	 landerlijk	 120
koppelbedden	ter	beschikking	gesteld.

Tijdschrift	Pal	voor	U.

Het	 jaarlijkse	 tijdschrift	 Pal
voor	 u	 is	 nog	 steeds	 op
voorraad.	Hebt	u	interesse	is
het	 voldoende	 om	 een
mailtje	 te	 sturen	 naar

NPZrA	 en	 daarin	 aan	 te	 geven	 waar	 het
naar	toe	gestuurd	kan	worden.

Het	wensenboekje

Hoe	bereid	ik	me	voor?
Voor	 iedereen	 die	 wil

nadenken	over	de	laatste	levensfase	is	er	dit
boekje.
Dit	 boekje	bevat	handvatten,	 inspiratie	 voor
gesprekken,	 tips	 en	 hopelijk	 structuur,	 rust
en	 inzicht.	Met	 ruimte	 om	 je	 eigen	wensen
op	te	schrijven.	
Allemaal	gebundeld	in	dit	handige	boekje.
Voor	 interesse	 kunt	 u	 een	 mail	 sturen	 en
daarin	 aangeven	 hoeveel	 exemplaren	 u
graag	zou	ontvangen.

Eenduidige	naam	passend	bij	het	competentieprofiel.

De	 afgelopen	 periode	 is	 er	 gelegenheid	 geweest	 voor
zorgmedewerkers	en	andere	belangstellenden	om	te	stemmen
in	de	poll	uitgeschreven	door	V&VN

	

Vernieuwd	patiëntenplatform	over	palliatieve	zorg	

Zorgvragers	en	naasten	kunnen	sinds	9	oktober	2021	terecht
op	de	vernieuwde	website	overpalliatievezorg.nl.	

Wacht	niet	met	vragen

Soms	komt	u	tijdens	uw	werk	voor	problemen	te	staan	waar	u
graag	 samen	 met	 iemand	 over	 zou	 willen	 sparren.	 zoals	 in
volgende	voorbeelden.
'Ik	sta	er	allen	voor,	ik	zoek	iemand	om	mee	te	denken'.		Of:
'Ik	 heb	 al	 van	 alles	 geprobeerd,	 maar	 de	 patiënt	 blijft	 pijn
houden'.
Daarvoor	is	de	landelijke	consultatielijn	die	u	kunt	bellen.
Het	 telefoonnummer	 is:	 088	 605	 14	 44.	 U	 wordt	 dan
doorgeschakeld	naar	uw	eigen	regio.

Muis	Mies	en	het	hospice

Onlangs	 verscheen	 het	 prentenboek	 'Muis	 Mies	 en	 het
hospice'	 van	 Lianne	 Beimond-Kasbergen	 en	 Corrie	 van	 der
Spek.

Nieuwjaarswens	NPZrA

Dit	 is	de	laatste	nieuwsbrief	van	het	Netwerk	Palliatieve	Zorg
regio	Arnhem	en	de	Liemers	voor	dit	jaar.	

Wij	wensen	 iedereen	 fijne	 feestdagen	 toe	 en	 veel	 geluk,
wijsheid	en	gezondheid	voor	het	nieuwe	jaar.

Nieuwsbrief	december	2021 Bekijk	de	webversie

Wat	fijn	dat	jij	deze	nieuwsbrief	ontvangt!	Stuur	'm	gerust	door	naar	andere	geïnteresseerden	en
bekijk	 ook	 onze	 nieuwe	 website,	 gekoppeld	 aan	www.palliaweb.nl	 waar	 je	 alles	 vindt	 over
palliatieve	zorg.
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Agenda

Januari	2022
-	11	Pleister	tegen	de	tranen	(Webinar)
-	11	jan.	t/m	15	febr.	Complementaire	zorg
-	11	jan.	t/m	14	juni	Palliatieve	zorg
-	13	Palliatieve	zorg
-	14	Café	Doodgewoon
-	17	Kinderpalliatieve	zorg	(basistraining)
-	18	Zorgpad	Stevensfase
-	20	Herkennen	palliatieve	zorgbehoeften	bij	chronisch	hartfalen	(Workshop)

februari
-			1	Voltooid	leven	(Webinar)
-			3	Gespecialiseerde	Palliatieve	Zorg
-	11	Café	Doodgewoon
-	16	Jaarcongres	Palliatieve	Zorg

meer	landelijke	cursussen	zijn	hier	in	te	zien

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	npzra@onzehuisartsen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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