
Interim	coördinator/adviseur	aan	de	slag	voor	het
netwerk

Het	laatste	half	jaar	zijn	jullie	mij	mogelijk	al	tegen	gekomen	in
de	 rol	 van	 projectleider	 voor	 geestelijke	 verzorging	 in	 de
thuissituatie.	Via	deze	weg	ben	 ik	 in	 verbinding	gekomen	met
het	Netwerk	Palliatieve	Zorg	Arnhem	en	de	 Liemers.	Begin	dit
jaar	heb	 ik	de	mooie	opdracht	gekregen	om	tot	aan	de	zomer
de	huidige	samenwerking	en	ontwikkelingen	 in	het	Netwerk	 te
onderzoeken	 en	 advies	 te	 geven	 over	 de	 verbinding
regionaal/landelijk.	 Daarnaast	 zal	 ik	 het	 Netwerk	 waarnemen.
Ook	voor	het	thema	zingeving	en	levensvragen	blijf	ik	als	projectleider	betrokken	bij
de	D3rde	Verdieping	–	Hart	voor	Zingeving.	Voor	wie	meer	over	mij	wil	weten;	we
komen	elkaar	vast	tegen!	En	bij	vragen,	weet	me	te	vinden.
Bo	van	Aalst
06	28247396
info@praktijk-bo.nl
	

D3rde	Verdieping	-	hart	voor	zingeving

Ad	 Boogaard	 is	 pastor/coördinator	 van	 D3rde
Verdieping	 –	 Hart	 voor	 zingeving,	 hét	 centrum	 voor
levensvragen	 in	 Arnhem	 en	 wijde	 omgeving.	 Hij
koppelt	 vraag	 en	 aanbod,	 zowel	 als	 het	 gaat	 om
individuele	 mensen	 met	 levens-	 of	 zingevingsvragen
die	een	gesprek	willen	met	een	geestelijk	verzorger	of

één	van	de	vrijwilligers	van	Hart	voor	Zingeving,	als	om	professionals	en	vrijwilligers
werkzaam	in	zorg	en	welzijn	in	de	eerste	lijn	die	scholing	of	begeleiding	willen.

Palliatieve	Thuiszorg	–	PaTz-groepen

De	 PaTz-methode	 is	 een	 goede	 manier	 om	 lokaal	 te
werken	aan	eerstelijns	palliatieve	zorg.	Het	onderzoek
van	 het	 expertisecentrum	 Palliatieve	 zorg	 van	 VUmc
heeft	aangetoond	dat	PaTz	een	duidelijke	meerwaarde
heeft.	 Voor	 de	 resultaten	 verwijzen	 we	 u	 naar
de	factsheet.
Uit	 onderzoek	 van	 het	 Nivel	 (2017)	 blijkt	 dat	 PaTz-groepen	 ook	 de	 samenwerking
tussen	hulpverleners	bevorderen.	In	regio	Arnhem	en	de	Liemers	zijn	

Evaluatie	Palliatieve	Zorgcoach
De	 afgelopen	 periode	 is	 de	 pilotfase	 van	 het
anderhalvelijns	 project	 Palliatieve	 Zorgcoach	 goed	 op
gang	 gekomen.	 Sinds	 de	 start	 van	 de	 pilot	 zijn
intussen	 ±	 30	 patiënten	 in	 de	 pilot	 opgenomen.
Daarmee	ligt	het	project	goed	op	schema.
Omdat	 het	 project	 is	 gevraagd	 aan	 te	 haken	 bij	 het
landelijke	project	TAPA$	 (TrAnsmurale	PAlliatieve	Zorg

met	passende	beko$tiging)	is	door	TAPA$	een	werkbezoek	gebracht	aan	Arnhem.	In
dit	werkbezoek

Filmpje	 terminaliteitsverklaring	 VWS
online

Eerder	meldden	we	al	dat	de	terminaliteitsverklaring	in
veel	 gevallen	 niet	 meer	 nodig	 is.	 Dat	 hebben
verschillende	 partijen	 uit	 de	 zorg	 afgesproken	 met
VWS.	 De	 verklaring	 zorgde	 voor	 veel	 onvrede	 onder

patiënten	 en	 zorgprofessionals,	 omdat	 het	 patiëntonvriendelijk	 is	 en	 voor	 veel
onnodige	 administratie	 zorgt.	 Ter	 verduidelijking	 voor	 de	 praktijk	 heeft	 VWS	 nu
een	filmpje	ontwikkeld.
PZNL	maakte	eerder	een	overzichtelijke	factsheet.

Saskia	 Teunissen	 nieuwe	 bestuurder	 bij
palliatieve	Zorg	Nederland

Prof.	dr.	Saskia	Teunissen	wordt	vanaf	februari	2020	de
nieuwe	 bestuurder	 van	 Palliatieve	 Zorg	 Nederland
(PZNL)	 naast	 drs.	 Jessica	 Bruijnincx.	 Saskia	 Teunissen
is	 hoogleraar	 Palliatieve	 Zorg	 en	 Hospicezorg	 in	 het	 UMC	 Utrecht	 en	 directeur-
bestuurder	van	academisch	hospice	Demeter.

Kennisplatform	Palliaweb	gelanceerd

Op	 28	 oktober	 is	 het
kennisplatform	 Palliaweb	 gelanceerd.	 Het	 platform
biedt	 relevante	en	actuele	kennis,	 tools	en	 informatie
voor	 iedereen	 die	 betrokken	 is	 bij	 palliatieve

zorg.	Palliaweb	is	bedoeld	als	platform	vóór,	maar	ook	dóór	iedereen	die	in	of	aan	de
palliatieve	 zorg	 werkt.	 Deze	 vindplaats	 voor	 palliatieve	 zorg	 wordt	 continu
doorontwikkeld	en	voorzien	van	actuele	informatie.

Handreiking	financiering	palliatieve	zorg	2020
De	2e	handreiking	financiering	palliatieve	zorg	2020	brengt	de
huidige	 financiering	 van	 palliatieve	 zorg	 in	 kaart.	 Je	 vindt	 in
deze	 handreiking	 een	 overzicht	 van	 alle	 regelgeving	 en
structuur	rond	de	financiering	van	palliatieve	zorg	in	de	meest
gebruikelijke	 zorgsettingen:	 thuis,	 ziekenhuis,	 hospice,
verpleeghuis	en	palliatieve	terminale	unit.

Set	Signalering	en	Besluitvorming

De	 herziene	 set	 is	 uitgebreid	 met	 een
signaleringskaart	 en	 informatie	 over	 zingeving	 en
spiritualiteit.	 De	 signaleringskaarten	 en
achtergrondinformatie	 van	 dyspneu,	 misselijkheid	 &
braken,	pijn	en	vermoeidheid	in	de	Set	Signalering	zijn
aangepast	 op	 basis	 van	 herziening	 van	 deze	 richtlijnen.	 Daarnaast	 is	 in	 elke
signaleringskaart	een	vraag	opgenomen	die	de	zorgverlener

Luisterconsulten

Luisterspreekuren	blijken	een	goede	manier	te	zijn	om
zingevingszorg	 meer	 te	 integreren	 in	 eerstelijns
palliatieve	 zorg.	 Dit	 blijkt	 uit	 het	 pilotproject
'Luisterconsulten'	vanuit	Stichting	PaTz	en	Amsterdam
UMC.	

Gaby	 Jacobs:	 'Geestelijke	 verzorging
levert	unieke	bijdrage	aan	samenleving'.

Een	 geestelijk	 verzorger,	 -	 iemand	 die	 professionele
begeleiding,	 hulp	 en	 advies	 geeft	 bij	 vragen	 over

zingeving	 en	 levensbeschouwing-	 ,	 levert	 een	 unieke	 bijdrage	 aan	 onze
samenleving.	Zo	bepleit	prof.dr.	Gaby	Jacobs,	hoogleraar	Geestelijke	Verzorging	aan
de	 Universiteit	 voor	 Humanistiek,	 in	 de	 inaugurele	 rede	 die	 ze	 23	 januari	 j.l.
uitsprak.
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Nieuwsbrief	februari	2020 Bekijk	de	webversie

De	 nieuwsbrief	 van	 het	 Netwerk	 Palliatieve	 Zorg	 regio	 Arnhem	 en	 de	 Liemers	 is
bestemd	voor	relaties	binnen	het	netwerk.	Hij	wordt	digitaal	verstrekt	en	kent	naast
een	regionaal	en	landelijk	deel	ook	Zingeving	en	levensvragen.	Het	doorsturen	van
de	nieuwsbrief	naar	andere	geïnteresseerde	collega’s	wordt	op	prijs	gesteld.
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Agenda

Maart
-	03		Nascholing	Organisatie	rond	palliatieve	zorg
-	05		Symposium	Mantelzorg	in	de	palliatieve	fase
-	11		Training	Zelfzorg	voor	hulpverleners	in	de	palliatieve	zorg
-	06		Café	Doodgewoon	-	film:	After	Life
-	20		Café	Doodgewoon,	thema:	Palliatieve	zorg
-	21		Hospice	Rozenheuvel	open	huis
-	25		Workshop	CONTACT
-	25		Café	Doodgewoon:	filosofie	en	levenskunst
-	31		Symposium	NPZZG

April
-	08		Café	Doodgewoon:	filosofie	en	levenskunst
-	15		Café	Doodgewoon:	filosofie	en	levenskunst
-	17		Café	Doodgewoon
-	20		Consulentenscholing	Palliatieve	zorg	Training	consultatievaardigheden
-	22		Café	Doodgewoon:	filosofie	en	levenskunst
-	23		Workshop	CONTACT
-	26		Palliatief	in	balans	-	Hengelo

Mei
-	11		Consulentenscholing	Palliatieve	zorg	Training	consultatievaardigheden
-	15		Café	Doodgewoon
-	20		Scholing	palliatieve	zorg:	Intruïtie,	wijsheid	of	wetenschap

Juni
-	04		Congres	Palliatieve	zorg	aan	ouderen
-	04		Workshop	CONTACT
-	09		Workshop	CONTACT

Juli

Augustus

September
-	16		Vierdaagse	basistraining	kinderpalliatieve	zorg

Oktober

November
-	04-06		Meerdaagse	Nationaal	Congres	palliatieve	Zorg	2020
-	05		Nascholing	Organisatie	rond	palliatieve	zorg
-	05		Workshop	CONTACT
-	30		Consulentenscholing	Palliatieve	zorg	Training	consultatievaardigheden

	

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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