
 
 
 

               
 

We wensen je een inspirerend, verbindend en vooral gezond 2022! 
In deze nieuwsflits informeren we je over actuele onderwerpen en/of bijeenkomsten:  
 

 

Vacature Coördinator Informele Zorg bij ZwolleDoet! 
ZwolleDoet! is op zoek naar een coördinator Informele Zorg met aandachtsgebied vrijwillige palliatieve terminale 
zorg (VPTZ), voor 24-32 uur per week.  
Klik hier voor de vacature (sluitingsdatum 13 januari a.s.) 

 

 

10de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg 

donderdag 3 februari 2022 van 13.00 tot 16.45 uur 
Het thema, Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patiëntenzorg, wordt van verschillende kanten belicht. 
Hoofdspreker van die middag is Thomas LeBlanc, oncoloog gespecialiseerd in hematologie en palliatieve zorg van 
Duke Cancer Institute (Durham, USA). Hij gaat in op de zorg voor mensen met hematologische kanker, wat zijn hun 
zorgbehoeften en hoe kunnen we hen de best mogelijke zorg geven? Andere sprekers zijn: 

 Internist ouderengeneeskunde Pauline de Graeff, zij vertelt hoe het er nu voor staat met palliatieve zorg in de 
Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de resultaten van de landelijke meetdag palliatieve zorg die in 
2021 plaatsvond. 

 Jannie Oskam vertelt vanuit haar persoonlijke ervaringen waarom het belangrijk is dat patiënten met kanker 
tijdig palliatieve zorg krijgen. 

 Specialist ouderengeneeskunde Daisy Janssen vertelt hoe palliatieve zorg tijdig geïntegreerd kan worden met 
behandeling gericht op het beïnvloeden van de ziekte COPD of hartfalen. 

https://www.zwolledoet.nl/zwolledoet/werken-bij-zwolledoet


Tijdens het symposium worden de Jaarprijzen Impact en Onderzoek uitgereikt.  
Klik hier voor programma en aanmeldlink 
 

 

Digitale kennismarkt consortium Ligare 

donderdag 10 februari 2022 van 14.30-17.00 uur (gratis) 
Deze Online Kennismarkt van consortium Ligare wil jou inspireren. Je krijgt informatie over een scala van 
Palliantieprojecten die staan beschreven bij de workshops. Je kunt met de onderzoekers en collega’s uit de regio in 
gesprek over díe thema’s die het meest aansluiten bij jou en jouw organisatie. 
8 workshops voor 2 rondes:  
1. CURA: Ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg 
2. Mantelzorgbalans: Ondersteuning voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de palliatieve fase 
3. Patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg/bij Palliantieprojecten: Hoe palliatieve zorgpraktijk duurzaam handen 
en voeten geven aan patiëntenparticipatie? Wat is de sleutel om te 
    komen van intentie naar structureel beleid en vervolgens naar uitvoering?  
4. Sigma: Verzorgenden kiezen zelf hun instrumenten en verbeteren zo de palliatieve zorg. 
5. Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten: Een goed begin is het 
halve werk. Wanneer start u eigenlijk met gesprekken?  
     En hoe begint u er dan over? Wiens taak is het? 
6. PaTz: Hoe kan palliatieve zorg thuis (nog) beter? PaTz werkt! 
7. Als niet alles is wat het lijkt: ‘Wat heeft u een mooie ring om, wat betekent die voor u?’ 
8. Betere kinderpalliatieve zorg: landelijk samenwerken o.a. met het nieuwe IZP (Individuele Zorgplan).  
 
Meld je aan voor de Ligare kennismarkt via deze link.  
 

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 
 

https://mcusercontent.com/d1fba06bc735bd8e4046789d9/files/9286c537-a00e-ee92-ea69-9e22d2b2a65e/Amsterdam_Symposium_Palliatieve_Zorg_2022_flyer_programma.pdf
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=128
mailto:palliatievezorg@careketens.nl


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 

mailto:palliatievezorg@careketens.nl

