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nieuws  
 

TERUGBLIK INTERNATIONALE DAG VAN DE 

PALLIATIEVE ZORG 

Afgelopen 14 oktober was de Internationale Dag van de 
Palliatieve Zorg. Deze dag is om wereldwijd aandacht te vragen 
voor palliatieve zorg. Maar ook voor het gegeven dat palliatieve 
zorg meer is dan terminale zorg; het gaat niet alleen over 
euthanasie, sedatie of de ‘laatste wil’-pil. Het Netwerk doet dat 
al een aantal jaren door het organiseren een symposium van en 
voor de regio. Lokale deskundigen delen hun kennis met de 
mensen uit de regio. Dat is dus echt ‘netwerken’. 
 
Het wereldwijde vastgestelde thema van dit jaar was: ‘De volle 
breedte van de palliatieve zorg’. De werkgroep IDPZ van het 
Netwerk heeft dit vertaald naar het thema ‘Palliatieve zorg; een 
breed palet’, want palliatieve zorg heeft vele dimensies.  
 
De 14e genoten zo’n 100 mensen van het programma, dat begon 
met een theatervoorstelling, gevolgd door verschillende 
workshops en afsluitend een hapje en drankje. De evaluatie 
volgt, houd de website in de gaten. Klik hier voor foto’s van deze 
dag! 
   
 

ANDERE OPZET WERKGROEP VERPLEEGKUNDIGEN 

PALLIATIEVE ZORG 

De opzet van de werkgroep verpleegkundigen is gewijzigd. 
Doelstellingen van het overleg blijven bestaan (kennis-, 
ervaringsuitwisseling en netwerken), maar de deelnemers 
kunnen wisselen. Dit gebeurt in de praktijk al regelmatig en die 

ontwikkeling willen we nu structureel volgen.  
 
De groep bestaat voortaan niet alleen uit verpleegkundigen met 
specialistische functie, maar ook schuiven verpleegkundigen aan 
met een meer generalistische functie. Zij verzorgen zelf de te 
bespreken casussen en thema’s. De netwerkcoördinator 
coördineert de bijeenkomsten. Lees hier wat dit betekent voor 
2018. 
 

 

inspiratie / leestips 
 

BIJZONDERE HERDENKINGSBIJEENKOMST 

“Op een warme middag in juni zat ik bij een bijzondere 
herdenkingsbijeenkomst. Een jaar geleden overleed mijn 
schoonvader. Hij stelde zijn lichaam ter beschikking aan de 
wetenschap, zoals dat zo mooi heet. Ik heb net mijn premaster 
Zorgethiek en Beleid afgerond en het zorgethische aspect van 
deze bijeenkomst viel me op. Tijdens deze waardevolle 
bijeenkomst zorgden de organisatoren voor erkenning van de 
gevoelens van nabestaanden zoals ik.” Lees verder.  
 
 

HELP! MOEDER WIL DAT IK HAAR 

EUTHANASIEVERKLARING OPSTEL 

De lezer heeft een moeder op hoge leeftijd. Het gaat prima met 
haar, maar onlangs liet ze zich toch ontvallen dat ze het tijd 
vond om een euthanasieverklaring op te stellen. Want sommige 
dingen, zoals totaal afhankelijk zijn, dat wil ze niet meer 
meemaken. Of hij dat document wou maken. Lees verder.  
 
 

THUIS STERVEN KAN NIET ALTIJD DOOR GEBREK 

AAN WIJKVERPLEGING 

Terminaal zieke patiënten die thuis wensen te sterven, krijgen 
steeds vaker te horen dat zij in een instelling opgenomen 
moeten worden door gebrek aan wijkverpleegkundigen. 
Onderzoek van RTL Nieuws liet blijken dat palliatieve zorg, 
waarbij iemand in zijn of haar laatste levensfase wordt verzorgd, 
steeds vaker geweigerd moeten worden en dat thuis sterven 
hierdoor niet meer mogelijk is. Lees verder. 
 
 

LEVENSBOEK: JOUW LEVENSVERHAAL LATEN 

SCHRIJVEN 

Het moment dat je weet dat het grootste gedeelte van je leven 
is geleefd, omdat je op leeftijd bent of omdat je een ernstige 
ziekte hebt.. Maar je hebt nog grote of kleine verhalen, die je 
graag zou willen nalaten omdat ze vertellen wie je was. Stel je 
voor, er komt een vrijwilliger bij je die naar je luistert en jouw 
verhaal schrijft, die verwoordt wat jij nog graag wil zeggen. Het 
grootste cadeau wat je aan je familie of vrienden kunt nalaten, 
is jouw verhaal. Meer info vindt u hier. 

 
 

 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda/Terugblik-bijeenkomsten/ArtMID/27430/ArticleID/938/Internationale-Dag-van-de-Palliatieve-Zorg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda/Terugblik-bijeenkomsten/ArtMID/27430/ArticleID/938/Internationale-Dag-van-de-Palliatieve-Zorg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/ArtMID/27419/ArticleID/929/Andere-opzet-transmurale-werkgroep-verpleegkundigen-palliatieve-zorg
http://zorgethiek.nu/bijzondere-herdenkingsbijeenkomst
https://www.trouw.nl/samenleving/help-moeder-wil-dat-ik-haar-euthanasieverklaring-opstel~a95d6070/
https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/39518-thuis-sterven-kan-niet-altijd-door-gebrek-aan-wijkverpleging.html
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Nieuws/ArtMID/27423/ArticleID/935/Jouw-levensverhaal-laten-schrijven
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda/Terugblik-bijeenkomsten/ArtMID/27430/ArticleID/938/Internationale-Dag-van-de-Palliatieve-Zorg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

agenda 
 

KENNISDELINGSBIJEENKOMST PALZO 

15 nov – 14:30-17:00 – hospice Rozenheuvel (Rozendaal) 

 

Op die woensdagmiddag is er weer een bijeenkomst met het 
doel kennis uit te wisselen tussen de verschillende netwerken, 
Zorgbelang, het IKNL en het kenniscentrum pijn en palliatieve 
zorg Radboud. Klik hier voor het programma. Aanmelden kan 
bij Ans Blom, deelname is gratis. 
 
 

TRANSMURALE CASUÏSTIEKBESPREKING LIEMERS 

16 nov – 19:30-21:00 – Liemerije (Zevenaar) 
 
Tijdens deze bespreking zal praktijkverpleegkundige Marian 
Avis van Praktijk Ouderen te Velp het volgende thema 
presenteren: ‘gemetastaseerd prostaat CA’. Doel van de 
casuïstiekbespreking is het onderling uitwisselen van kennis en 
ervaring en het verbeteren van de multidisciplinaire 
samenwerking in de regio de Liemers. Na afloop is er 
gelegenheid tot een hapje en een drankje. Graag aanmelden 
vóór 9 november via Miranda Tiecken. Meer info? Klik hier voor 
de uitnodiging. 

  
 

BIJEENKOMST BREDE NETWERK 

23 nov – 15:00-17:00 – hospice Rozenheuvel (Rozendaal) 
 
Tijdens de bijeenkomst willen we gaan kijken hoe ons regionale 
zorgpad eruit ziet. In samenwerking met Proscoop gaan we 
hierover het gesprek aan.  
 
 

 

WERKGROEP VERPLEEGKUNDIGEN 

27 nov – 14:00-15:30 – hospice Rozenheuvel (Rozendaal) 
 

 
 

BESTUURSVERGADERING 

11 dec – 17:00-18:30 – hospice Rozenheuvel (bibliotheek)  

 

 

> Klik hier om de volledige agenda in te zien. 

> Een bijeenkomst gemist? Hier vindt u een terugblik van 

   diverse bijeenkomsten. 

 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt 4 á 5 keer per jaar en wordt samengesteld door Ans Blom (ansblom@stmr.nl) en vormgegeven door 

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

 

nieuws (vervolg) 
 

BESTUURSVERGADERING NAAR ANDERE VORM? 

De netwerkbestuurders zijn met elkaar in gesprek over hoe de 
samenwerking er het beste uit kan zien. Nu treffen de 
bestuurders elkaar geregeld rond de verschillende thema’s, zoals 
bijvoorbeeld dementie, CVA, palliatieve zorg. Dat werkt niet 
efficiënt. Daarom wordt nu gezocht naar een structuur die 
aansluit bij de verschillende doelgroepen en te veel bestuurlijke 
drukte tegengaat.  
 
 

FUSIE VPTZ-GROEPEN 

Op 12 oktober jl. heeft een fusie plaatsgevonden  
onder de vijf VPTZ Stichtingen in onze regio.  
VPTZ Midden-Gelderland bestaat nu uit vier  
afdelingen die de oorspronkelijke werkgebieden van de vier 
stichtingen omvatten. Het betreft: 
 
- afdeling Rheden-Rozendaal (voorheen Stichting Omega) 
- afdeling Duiven-Westervoort (Stichting Thuis Sterven) 
- afdeling Doesburg-Angerlo e.o. (Stichting VTZ Doesburg)  
- afdeling Zevenaar-Rijnwaarden-Didam e.o. (Stichting Hospice 

Martinus).  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marian de Groot of naar 
de website van VPTZ Midden-Gelderland. Daar vindt u ook de  
contactgegevens van de coördinatoren per afdeling. 
 
 

KWALITEITSKADER GELANCEERD 

Begin oktober hebben het IKNL en Palliactief het Kwaliteitskader 
Palliatieve Zorg Nederland gelanceerd. Het biedt een overzicht 
van de aspecten die belangrijk zijn voor een goede palliatieve 
zorgverlening. Het kader is richtinggevend bedoeld en niet 
normerend.  Dit kader biedt ook voor het Netwerk 
aanknopingspunten voor de verbetering van de palliatieve zorg. 
 
 

HERHALING SUCCESVOLLE WORKSHOP  

‘DE LAATSTE ZORG’ 

Als verzorgende, verpleegkundige of vrijwilliger weet je als geen 
ander wat de zorg voor iemand met een lichamelijke of 
geestelijke beperking met zich meebrengt of hoe je hulp moeten 
bieden bij iemand in zijn of haar laatste levensfase. Maar weet je 
ook voldoende over de zorg ná een overlijden? Lees hier meer! 
 

 
 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/Uitnodiging%20Kennisdeling%20consortium%20PalZO%2015%20november%202107.pdf
mailto:ansblom@stmr.nl
mailto:miranda.tiecken@liemerije.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/uitnodiging%20casuistiek%2016-11-2017.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/uitnodiging%20casuistiek%2016-11-2017.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda/Terugblik-bijeenkomsten
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Contact
mailto:info@vptzmiddengelderland.nl
http://www.vptzmiddengelderland.nl/nieuws/de-klus-is-geklaard-wij-gaan-samen-verder/
https://www.iknl.nl/docs/default-source/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland_iknlenpalliactief_14september2017.pdf?sfvrsn=0
https://www.iknl.nl/docs/default-source/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland_iknlenpalliactief_14september2017.pdf?sfvrsn=0
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Deskundigheidsbevordering
https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1284513

