
 
 

Thema bijeenkomst 
Palliatieve sedatie in de eerste lijn 

30 november 19.15 – 21.15 
(inloop vanaf 19.00) 

 

Uitnodiging 
Het Netwerk Palliatieve Zorg van Noord-Limburg nodigt u uit voor het bijwonen van een thema 

bijeenkomst over palliatieve sedatie in de eerste lijns zorg waarbij de nieuwe richtlijn expliciet aan 

bod komt. 

 

Inhoud 
De interactieve thema bijeenkomst wordt verzorgd door een huisarts en een palliatief 

verpleegkundige. 

De huisarts legt uit wat palliatieve sedatie is, geeft uitleg over medicatie die wordt gebruikt, geeft 

uitleg over pijnbestrijding en gaat in op de diverse aandachtspunten bij palliatieve sedatie, 

bijvoorbeeld wanneer wordt gestart en wie zet dit in. Dit alles wordt benaderd vanuit de nieuwe 

richtlijn palliatieve sedatie. 

De verpleegkundige geeft uitleg over de verpleegkundige zorg bij palliatieve sedatie, benaderd vanuit 

de 4 dimensies van de palliatieve zorg en vanuit de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie. 

 

Doel 
Na het volgen van deze thema bijeenkomst: 

 weet u wat palliatieve sedatie inhoudt;

 heeft u kennis over de medicatie die gebruikt wordt bij palliatieve sedatie;

 heeft u kennis over pijnbestrijding;

 weet u wat de aandachtspunten zijn bij palliatieve sedatie;

 weet u wat belangrijk is t.a.v. 4 dimensies van de verpleegkundige zorg;

 heeft u kennis over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie en weet u deze toe te passen;

 heeft u kennis om goed aan te sluiten bij de palliatieve zorgvrager en naasten om optimaal 

comfort te kunnen bieden in de laatste levensfase;

 weet u welke websites u kunt raadplegen voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.

 
Doelgroep 
Huisartsen, (medisch) specialisten (ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten, physician 

assistants, verpleegkundigen, coördinatoren, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, 

verzorgenden, vrijwilligers en overige zorgverleners die vooral betrokken zijn in de palliatieve en 

terminale zorg. 

 
 
 

 



Sprekers 
 Dokter Coenen is kaderarts palliatieve zorg en huisarts-docent bij de huisarts opleiding te 

Nijmegen.

 Mariëlle Pijpers is Palliatieve zorg verpleegkundige in Hospice Zenit en aandachtsvelder 

palliatieve zorg voor Proteion thuiszorg regio Venray.

 

Locatie en tijd 
 30 november 19.15u-21.15u

 Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 (ingang via de Nijverheidsstraat), 5981 CD Panningen

 
Aanmelding en kosten 
 Deelname is gratis.

 Aanmelding kan via de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg (agenda 

zorgverleners). Zie Hier.

 De thema bijeenkomst wordt georganiseerd met inachtneming van de op dat moment geldende 

corona maatregelen.

 Desgewenst ontvangt u een bewijs van deelname. Dit kunt u na afloop aanvragen via het 

emailadres: npz@viecuri.nl o.v.v. ‘deelnamebewijs palliatieve sedatie in de eerste lijn.’

 

Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd bij GAIA en V&VN. 

 
Parkeren 
Er is in de buurt volgende gratis parkeergelegenheid. 

 
Informatie 
Voor meer informatie over deze thema bijeenkomst of het netwerk kunt u terecht bij: Marian Kessels 

netwerkcoördinator NPZ Noord-Limburg. Tel: 06 – 30 02 03 38 Email: mariankessels@viecuri.nl 

 
 

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg 
Het netwerk is een samenwerkingsverband van AllerZorg, Buurtzorg, Cohesie (coöperatie huisartsen), 
Coöperatie Liz, Hospice Doevenbos, Hospice Mariaweide, Hospice ’t Plattelandshoes, Hospice Zenit, La 
Providence, Sint Jozef Wonen en Zorg, Stichting Proteion, Thuiszorgcentrale Nederland, Toon Hermans 
Huis, VieCuri Medisch Centrum, Vincent van Gogh Instituut, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, 
Zorgcentrum Vincent Depaul, De Zorggroep en de gezamenlijke zorgvragers. 

 

Het netwerk stelt zich tot doel de zorg aan de mens die in de palliatieve fase verkeert te optimaliseren. Het 
netwerk organiseert in dat kader onder meer bijeenkomsten over onderwerpen en problemen die zich in 
de palliatieve en terminale fase voor kunnen doen. 
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