
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

nieuws uit het netwerk 
 

HOSPICE DE HAZELAAR BEHAALT PREZO-KEURMERK! 
Hospice de Hazelaar, onderdeel van  
Liemerije Zevenaar, heeft onlangs het  
PREZO-keurmerk behaald. Het  
Prezo-keurmerk Hospicezorg is een  
kwaliteitskeurmerk waarbij de zorg voor 
de cliënten en hun naasten centraal  
staat.  Met het keurmerk laat het  
hospice zien dat cliënten tevreden zijn en dat Liemerije de zorg 
voor de cliënten structureel verbetert. Daarnaast voldoet de zorg 
aan de eisen die de branche stelt en aan relevante wet- en 
regelgeving.  
“We zijn er trots op dat medewerkers en vrijwilligers op zo’n goede 
manier samenwerken om cliënten in de laatste levensfase  de best 
mogelijke zorg te geven. Het is een kroon op hun werk”, aldus 
bestuurder Paola Peters van Liemerije. 
 

DERDE BIJEENKOMST IN DE BETUWE 
Op dinsdag 27 februari is er weer een bijeenkomst voor de 
organisaties in Overbetuwe en Lingewaard. De bijeenkomst staat in 
het teken van de relatie zorg en welzijn. Doel is elkaar te leren 
kennen en van elkaar te leren. De bijeenkomst is weer in de Droom 
in Elst en is van 14.00 tot 17.00. Het uitgebreide programma vindt u 
hier. Opgeven kan tot 20 februari bij de netwerkcoördinator 
(ansblom@stmr.nl).  
 

EVALUATIE JAARPLAN 2017 IN E-VERSIE 
Op de website is de evaluatie (in e-versie) op het jaarplan van 2017 
gepubliceerd. Klik hier voor de resultaten die we samen hebben 
geboekt in het afgelopen jaar! 
 
Voor 2018 worden lopende activiteiten voortgezet. Inhoudelijke 
knelpunten die uit de inventarisatie van het Zorgpad Palliatieve 
Zorg voor de regio naar voren komen, vormen de basis voor de 
overige activiteiten in 2018. Klik hier voor een overzicht van de 
activiteiten. Prioritering hangt af van de bestuurlijke 
ontwikkelingen. 
 

CAFÉ DOODGEWOON 
D3rde Verdieping (v/h Stadspastoraat Arnhem) organiseert ook in 
februari tweemaal een Café Doodgewoon in Rozet (Arnhem). Dit 
met het doel te praten en ervaringen met elkaar te delen rondom 
sterven, dood en rouw.  
De eerste 2 cafés zijn op vrijdag 16 februari om 14 uur, en dinsdag 
20 februarii om 19:30 uur, bij D3rde Verdieping (3.09) in Rozet. 
Graag vooraf aanmelden (zie ook: programma voorjaar 2018) op de 
website www.d3rdeverdieping.nl. Of lees meer hierover op de 
website van het Netwerk.  
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leestips / inspiratie 
 

HANDTEKENINGACTIE TEGEN  

EUTHANASIE IN DE PSYCHIATRIE 

Wat maakt de zorg in de laatste levensfase  
geslaagd voor zowel jonge als oudere  
patiënten, hun naasten en zorgverleners?  
Op die vraag geven artsen en ethici  
antwoord in het boek ‘Het goede  
levenseinde in casussen’. Lees verder.  
 

BOEIEND INTERVIEW MET EEN VERPLEEGKUNDIG 

CONSULENT PALLIATIEVE ZORG: “Tijdens consultgesprek 

zorg ik dat er aandacht is voor alle dimensies” 

Francis Mensink werkt, naast haar baan als verpleegkundige in de 
thuiszorg, twee dagdelen in de week als verpleegkundig consulent 
en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Nijmegen. 
Het op peil houden van kennis, uitgedaagd worden en haar affiniteit 
met palliatieve zorg noemt zij als voornaamste beweegredenen om 
consulent te worden. ‘Als consulent zit je altijd bovenop de laatste 
kennis en nieuwste richtlijnen.' Lees verder.  
 

DOLF MULDER: “HOE KUNNEN WE VOOR MEER 

MENSEN VAN BETEKENIS ZIJN?” 
Af en toe vragen we iemand uit het netwerk een stukje te schrijven 
over zijn/haar werk binnen het Netwerk Palliatieve Zorg of over een 
ervaring in het werkveld. Dit keer vertelt Dolf Mulder van VPTZ 
Arnhem over zijn werk als beleidscoördinator binnen regio 
Gelderland. Lees hier zijn verhaal. 
. 
 

https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-hospicezorg
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/flyers%20agenda-items/Bijeenkomst%20Betuwe%20blauwgroen.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/flyers%20agenda-items/Bijeenkomst%20Betuwe%20blauwgroen.pdf
mailto:ansblom@stmr.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/20180208%20evaluatie%20jwp%202017%20def.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Het-Netwerk/Jaarplan-en-evaluatie
http://www.d3rdeverdieping.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Activiteiten-in-de-regio/ArtMID/27828/ArticleID/1161/Bijeenkomst-Caf233-Doodgewoon
https://d3rdeverdieping.nl/activiteiten/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/het-goede-levenseinde-in-casussen.htm?&utm_source=mc_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=20180130
https://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2017/12/20/tijdens-consultgesprek-zorg-ik-dat-er-aandacht-is-voor-alle-dimensies
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/ArtMID/27419/ArticleID/1186/Dolf-Mulder-Hoe-kunnen-we-voor-meer-mensen-van-betekenis-zijn
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NATIONAAL CONGRES 2018: HET VELD AAN ZET!  
Van 7-9 november 2018 vindt het NCPZ’18 plaats. Het thema is 
‘Personalized care’/Zorg op maat. Je kunt als netwerk een voorstel 
indienen of organisaties in jouw netwerk daarvoor interesseren. 
Lees hier meer over het 7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg. 

 

10e SCHOLING PALLIATIEVE ZORG: INTUÏTIE, WIJSHEID 

OF WETENSCHAP   

Donderdag 17 mei wordt de 10e scholing palliatieve zorg 
georganiseerd met als thema ‘Intuïtie, wijsheid of wetenschap’. Het 
is een congresdag voor verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en professionals die werkzaam zijn in diverse 
zorgsettingen en te maken hebben met patiënten in de palliatieve 
fase.  
Het belooft een interessante dag te worden met toonaangevende 
sprekers binnen de palliatieve zorg. Tevens biedt de dag ook een 
mooie gelegenheid om kennis te maken met (verpleegkundig) 
onderzoek en de relevantie hiervan voor de praktijk. Kortom: deze 
congresdag wordt van harte aanbevolen! Lees hier meer!! 

agenda  

 

FEBRUARI 

06:   Transmurale casuïstiekbespreking Rijnstate 

16:   Café Doodgewoon (door D3rde Verdieping) 

20:   Café Doodgewoon (door D3rde Verdieping) 

22:   Transmurale casuïstiekbespreking de Liemers 

26:   Bestuursvergadering 

27:   Bijeenkomst in de Betuwe. Zie hier het programma. 

 

MAART 

13:   Transmurale werkgroep vpk palliatieve zorg 

 

APRIL 

26:   Congres ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg NL – van papier naar 

         praktijk 

  

Klik hier om de volledige jaaragenda 2018 in te zien. Meer info: 

ansblom@stmr.nl  

 

nieuws uit het netwerk (vervolg) 
 

 

 

 

TRANSMURALE CASUÏSTIEKBESPREKING DE LIEMERS: 

WERKWIJZE VAN DE LEVENSEINDEKLINIEK 
Op donderdag 22 februari is er weer een casuïstiekbespreking in de 
Liemers met als thema Werkwijze van de Levenseindekliniek. De 
bespreking start om 16:00 uur bij Liemerije (Hunneveldweg 12 in 
Zevenaar). Opgeven kan bij miranda.tiecken@liemerije.nl, graag 
vóór 19 februari. Klik hier om het programma in te zien. 

 
 

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. 

 

leestips / inspiratie (vervolg) 
 

TE LANG DOORBEHANDELEN GEBEURT NOG STEEDS  
Veel ziekenhuizen behandelen lang en intensief door in de laatste 
levensfase. Ze lijken weinig palliatieve zorg aan te bieden. Dit 
verschilt ook nog eens sterk per regio, zo blijkt uit onderzoek. Lees 
verder 
 

LEVENSVRAGEN… WANNEER GAAN ZE LEVEN? 
Zit jij weleens met levensvragen? En spreek je erover? Agora ging op 
pad en vroeg het aan mensen op straat. Benieuwd of het aansluit bij 
jou ervaringen?  
 
Levensvragen zijn vragen die ieder mens wel heeft, maar die niet zo 
aan de oppervlakte liggen. Vragen die mensen uit de weg gaan, 
omdat ze moeilijk te beantwoorden zijn en vaak niet als urgent 
ervaren worden. We vroegen aan mensen op straat of zij weleens 
met levensvragen zitten en of ze daarover praten. En wanneer en 
met wie. Lees meer. 
. 
 

http://www.agora.nl/agenda/7e-nationaal-congres-palliatieve-zorg
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/8905-palliatieve-zorg-intuitie-wijsheid-wetenschap
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Activiteiten-in-de-regio/ArtMID/27828/ArticleID/1161/Bijeenkomst-Caf233-Doodgewoon
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Activiteiten-in-de-regio/ArtMID/27828/ArticleID/1161/Bijeenkomst-Caf233-Doodgewoon
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/34/documenten/flyers%20agenda-items/Bijeenkomst%20Betuwe%20blauwgroen.pdf
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Agenda
mailto:ansblom@stmr.nl
mailto:miranda.tiecken@liemerije.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Zorgverleners/Actueel/ArtMID/27419/ArticleID/1089/Transmurale-casu239stiekbespreking-de-Liemers-Werkwijze-van-de-Levenseindekliniek
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/Contact
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnvTMvKLZAhUlIMAKHbJ6AWsQjRwIBw&url=http://www.levenseindekliniek.nl/&psig=AOvVaw2ji20wckR3drTeDHER8BA7&ust=1518596875646356
https://www.nursing.nl/veel-doorbehandeling-en-weinig-palliatieve-zorg-bij-kanker/
https://www.nursing.nl/veel-doorbehandeling-en-weinig-palliatieve-zorg-bij-kanker/
http://www.agora.nl/Nieuws/Nieuwsbank/hoe-ga-jij-om-met-levensvragen
https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1476979

