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Beste kennismarkt bezoeker,
Op 11 november 2021, de feestdag van Sint Maarten, hebben wij elkaar online ontmoet en geïnspireerd.
Dagvoorzitter Astrid Kodde noemde het belang van die heilige voor palliatieve zorg, omdat Sint Maarten
de helft van zijn mantel aan een verkleumde bedelaar gaf, en gezegd wordt dat de palliatieve zorg zijn
naam dankt aan die mantel (‘pallium’ in het Latijn).
De middag stond in het teken van palliatieve zorg in de eerste lijn en samenwerking. Heel inspirerend was
het gesprek van Astrid Kodde met Gerlinde Vorderman en Marjolein van der Waal over het transmuraal
zorgpad in Oost Veluwe. Indrukwekkend hoe zij vroegtijdig meelopen met palliatieve zorg patiënten en alle
zorg goed afstemmen! In de workshops was aandacht voor een keur aan belangrijke onderwerpen in de
palliatieve zorg, waaronder praten over zingeving, morele dilemma’s, culturele diversiteit en mantelzorg.
We hopen dat de workshops en de pitches voor jullie bruikbare methodieken, e-learnings en andere hulpmiddelen opleveren. In deze terugblik staan ze nog een keer op een rij. Je kunt ze aanklikken en dan kom
je op de website waar je alle presentaties en materialen kunt downloaden.
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Kijken vanuit
het perspectief
van Naasten –
Een stripboek over
mantelzorg, voor
ondersteuning en
onderwijs
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1. In gesprek met de burger;
publieksbijeenkomsten over
palliatieve zorg
2. Toolbox Zingevingsvragen;
Training Zingevingsvragen
signaleren
3. Veerkracht

INTERVIEW:

Bekijk hier het interview
met Gerlinde Vorderman
en Marjolein van der Waal  

Kennismarkt 17 juni >bekijk hier de terugblik van de
kennismarkt ’Samen verbeteren van palliatieve zorg’.

