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Datum Voor Titel Aan bod komt Door 

6 Oktober 

15:30 – 18:30 

Verzorgenden en 

verpleegkundigen 

Palliatieve sedatie, 

Euthanasie en het 

levenseinde 

Wet- en regelgeving m.b.t. euthanasie en palliatieve sedatie; 

Welke rol de SCEN-arts en de regionale toetsingscommissie 

hebben; 

Reflectie op je rol als verpleegkundige/ verzorgende; 

Casuïstiek waarbij we aandacht hebben voor de gesprekken 

die je voert over het levenseinde. Wat is helpend, welke 

dilemma’s (her)ken je en hoe doe je dat in de samenwerking 

met arts/verpleegkundige? 

Inschrijven kan via deze link 

Liza Lingbeek (kader huisarts 

palliatieve zorg en scen arts) 

14 Oktober 

14:30 – 16:30 

Verzorgenden, 

verpleegkundigen 

en vrijwilligers 

Antroposofie in de 

palliatieve zorg 

Verschillende visies op leven en dood waarbij uitleg wordt 

gegeven over de antroposofische visie; 

Natuurlijke mogelijkheden van kruiden en handelingen bij 

o.a. pijn, misselijkheid, angst en vermoeidheid; 

Waar je alert op kunt zijn en wat je wel/niet kunt adviseren. 

 

Inschrijven kan via deze link 

Alexandra Bos-Eijssen 

(antroposofisch 

verpleegkundige en uitwendig 

therapeut) 

Elisabeth Bil (antroposofisch 

fysiotherapeut)  

3 November 

15:00 – 17:00 

Verzorgenden, 

verpleegkundigen 

en vrijwilligers  

(Levens-)Executeur – 

(levens-)Testament - 

Bewindvoering – 

Nalatenschap 

‘Weet jij hoe het zit?’ 

De verschillende begrippen en hoe je die in eigen woorden 

uit kunt leggen aan je patiënten/cliënten 

Doorvragen over de praktische zaken t.a.v. het levenseinde 

Voorlichting geven over en/of naar wie je door kunt 

verwijzen als het gaat over wilsverklaring, nalatenschap en 

bewindvoering. 

Inschrijven kan via deze link 

Marion Hermans 

(Nabestaandenzorg 

Amsterdam)  

Harriëtte Gussenhoven 

(Organizer en professional in 

nabestaandenzorg) 

https://forms.gle/4diSwCLKVtZCEVq27
https://forms.gle/iisoja8XHz3VSFFo8
https://forms.gle/CGhiBAWyymZqQQSR6
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23 november   Basiscursus Palliatieve zorg VUmc Academie / Online  

25 november   Basiscursus Palliatieve zorg VUmc Academie / Live  

6 December 

15:00 – 17:00 

Verzorgenden / 

verpleegkundigen 

en andere 

geïnteresseerden 

De (aller-) laatste zorg 

(deze workshop 

bestaat uit twee  

delen) 

Antwoord op de vragen die je hebt na het kijken van de 

documentaire; 

Tips en handvatten om de stervensfase te herkennen en deze 

waardig te laten verlopen; 

Praktische tips over hoe jij ervoor kunt zorgen dat naasten 

van degene die overlijdt, goede voorlichting krijgt over de 

stervensfase; 

Kennis over hoe je naasten voorlichting kan geven over de 

procedure tot aan het moment van overlijden, de schouw tot 

aan het moment dat degene die de nazorg verzorgt, de zorg 

overneemt. 

Inschrijven kan hier 

Anne-Marie Boogaerts 

(uitvaartbegeleidster)  

Marianne van Helvoort (kader 

huisarts palliatieve zorg) 

Liza Lingbeek (kader huisarts 

palliatieve zorg en scen arts) 

7 December   Basiscursus Palliatieve zorg VUmc Academie / Online  

9 December   Basiscursus Palliatieve zorg VUmc Academie / Live  

15 December 

’s avonds 

ONLINE 

Verpleegkundigen, 

verzorgenden 

(consortium) 

Delier Vooraankondiging, meer informatie volgt Arts en verpleegkundig 

Consulent consultatieteam NH 

/ Flevoland 

 

 

 

https://forms.gle/7KN9Ts16L1qNDFca7

