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Basisscholingen palliatieve zorg van de netwerken 
22 september, 13 en 27 oktober 2022 
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Aanmelden via 
deze link 
11 en 25 oktober en 1 en 22 november 2022 
Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden. Aanmelden via deze 
link. 
dinsdag 29 november 2022 
Vakinhoudelijk leiderschap voor verpleegkundigen. Aanmelden kan 
nadat de basiscursus voor verpleegkundigen is gevolgd. Aanmelden via 
deze link. 
 
Themamiddag palliatieve sedatie in Cultuurhuis De klinker 
Er is nog plek voor professionals die betrokken zijn bij palliatieve 
sedatie. 
Aanmelden kan hier               
                                                                                                                   

 
 
Promotiefilm Hospice Veen en Wolden 
Vorig jaar hebben de vrijwilligers van Hospice Veen en Wolden het maken 
van een promotiefilm gewonnen met de Nationale Vrijwilligersprijs en dit 
is het resultaat: klik hier 
 

Verhalen uit een hospice 
Vrijwilligster Elly van Pagée heeft een aantal verhalen geschreven, die 
zij heeft ontleend aan haar eigen ervaringen en aan die van andere 
vrijwilligers. Het boekje heeft de toepasselijke titel "VAN HIER NU TOT 
HIER NA". Het boekje is te verkrijgen in Hospice Vredeborgh te Leek en 
bij de plaatselijke boekhandels en kost €20,00. De opbrengst is, indien 
besteld bij het Hospice, volledig voor het Hospice. Bij de boekhandel 
gekocht gaat er nog 30% vanaf bij de boekhandel  
Bestellen kan door €25 (€5,00 verzendkosten) over te maken op 
NL59RABO00301123756 ovv naam en adres waar het naar toegestuurd 
mag worden.  
 

https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=58
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=162
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=166
https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=53
https://www.youtube.com/watch?v=tOB9C2czOmk


    Nieuwsbrief mei en juni 2022                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijke 
informatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UItkomst PLOEG 1 
Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk 
onderdeel van de palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn specialist in 
zingeving. Ze begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en 
sinds enkele jaren ook steeds vaker in de thuissituatie. Ook van 
zorgverleners wordt gevraagd aandacht te hebben voor zingeving. In 
het PLOEG onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg 
voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie. Wil je je eigen 
vaardigheden vergroten? Kijk dan eens hier voor: 
• signalerings- en verwijzingstools om te weten hoe je zorg voor 
zingeving kunt geven en naar wie je door kunt verwijzen als dat nodig is 
• een gespreksmodel dat kan worden gebruikt om de multidisciplinaire 
samenwerking te verbeteren rondom zorg voor zingeving 
• tips over onderwijs en trainingen rondom zorg voor zingeving 

Op 30 september 2022 vindt de conferentie Zorg voor zingeving plaats 
waarbij je workshops over de instrumenten kunt volgen. Zet het alvast 
in je agenda! 

 

 

Gewenste zorg in de laatste levensfase, een palliatief zorgpad met 
potentie 
In de regio Westelijke Mijnstreek zijn enkele verbeterpunten in het 
palliatieve zorgproces gesignaleerd naar aanleiding van crisissituaties, 
onvoldoende betrokkenheid van patiënten en het niet of te laat 
markeren van de palliatieve fase. Als antwoord op de geconstateerde 
gebreken in het palliatieve zorgproces wordt in deze regio een 
proactief, interdisciplinair transmuraal palliatief zorgpad (genaamd 
‘Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase’) inclusief ACP ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Dit proactieve palliatieve zorgpad bestaat uit acht 
cruciale elementen. Lees hier meer. 

  

https://palliaweb.nl/getmedia/21df545a-785c-4ef2-b6e5-f33008b3267c/gespreksmodel-zinvolle-afstemming.pdf
https://tvgg.nl/artikelen/gewenste-zorg-in-de-laatste-levensfase-een-palliatief-zorgpad-met-potentie/
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Profiel PZ verpleegkundige 
Het door deskundigen samengestelde Profiel Palliatieve Zorg 
Verpleegkundige bevat een doordachte, expliciete beschrijving van de 
specifieke kennis en vaardigheden van de Palliatieve Zorg  
Verpleegkundige. Met deze beschrijving hoopt het bestuur met 
samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen over een 
erkende, geaccrediteerde opleiding. Voor de palliatieve zorg  
verpleegkundige die met ‘hart en ziel’ werkzaam is in de dagelijkse 
praktijk, is dit een langgekoesterde wens. Klik hier  
 
Nog meer zingeving 
ZonMw heeft een interactief overzicht gemaakt van al het onderzoek 
binnen het programma zingeving en inbedding binnen het landelijk 
project geestelijke verzorging thuis. Ben je geinteresseerd, klik hier 
 
 
Leven met de dood in zicht 
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning 
voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende 
kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal 
volgen. Klik hier voor het rapport 
 
 
 
Carend 
Er staan weer allerlei mooie webinars op de website van Carend. Klik 
hier voor meer informatie en aanmelden. 
 

 

Vragen of heb je input voor de volgende nieuwsbrief? Bekijk dan onze website  

Of neem contact op via de netwerkcoördinator: J.tijhaar@dichtbij.coop  

https://d3da1k6uo8tbjf.cloudfront.net/a259265c-c78f-11ec-9f4f-0e9c1bc662d2?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22vvn_-profiel_paliatieve_zorg.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27vvn_-profiel_paliatieve_zorg.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAS5PME4CT5QW2PJJU%2F20220509%2Fus-east-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220509T142604Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=db32fe4689704d558b2a2b8d8ddd1d5b3dda2b24ab9bc944d24b10aee42970bf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9kM2RhMWs2dW84dGJqZi5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9hMjU5MjY1Yy1jNzhmLTExZWMtOWY0Zi0wZTljMWJjNjYyZDI~cmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0IlMjBmaWxlbmFtZSUzRCUyMnZ2bl8tcHJvZmllbF9wYWxpYXRpZXZlX3pvcmcucGRmJTIyJTNCJTIwZmlsZW5hbWUlMkElM0RVVEYtOCUyNyUyN3Z2bl8tcHJvZmllbF9wYWxpYXRpZXZlX3pvcmcucGRmXHUwMDI2cmVzcG9uc2UtY29udGVudC10eXBlPWFwcGxpY2F0aW9uJTJGcGRmXHUwMDI2WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTZcdTAwMjZYLUFtei1DcmVkZW50aWFsPUFLSUFTNVBNRTRDVDVRVzJQSkpVJTJGMjAyMjA1MDklMkZ1cy1lYXN0LTIlMkZzMyUyRmF3czRfcmVxdWVzdFx1MDAyNlgtQW16LURhdGU9MjAyMjA1MDlUMTQyNjA0Wlx1MDAyNlgtQW16LUV4cGlyZXM9ODY0MDBcdTAwMjZYLUFtei1TaWduZWRIZWFkZXJzPWhvc3RcdTAwMjZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9ZGIzMmZlNDY4OTcwNGQ1NThiMmEyYjhkOGRkZDFkNWIzZGRhMmIyNGFiOWJjOTQ0ZDI0YjEwYWVlNDI5NzBiZiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTY1MjE5Mjc2NH19fV19&Signature=Op9ARbqIQLGR2H02syedekcIvnnzhKxOeEuPpHOC3ZFrPCVHSPIa8P4xsDLd9CfwqB1LXeMSaRkEqumT6RgK7eP02FZAJo0WlsRk05Kz46WoCUnaGm-TdJ4WiEZiCREmxp9Dk2biUiFNLITIws2~SYj4ukEMfj4gmMq36wX8N~1~UTrmDS-GWLsfXfC~L3NONUyM47fbbJfTemXJ8YPv5vCrxJ9cD9R2kF3HQbNdLkVowCoES0u6OV196sIKsuoDeyFRETILC3SC4BqUTk9wCC7LlGN~tm0AMM6y~veFKqs2pwHagQQ08nDOO2meVGrdZgJdoBK-caCD2Bfd-FRODQ__&Key-Pair-Id=K2BMZZDBFKKL41
https://d3da1k6uo8tbjf.cloudfront.net/a259265c-c78f-11ec-9f4f-0e9c1bc662d2?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22vvn_-profiel_paliatieve_zorg.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27vvn_-profiel_paliatieve_zorg.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAS5PME4CT5QW2PJJU%2F20220509%2Fus-east-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220509T142604Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=db32fe4689704d558b2a2b8d8ddd1d5b3dda2b24ab9bc944d24b10aee42970bf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9kM2RhMWs2dW84dGJqZi5jbG91ZGZyb250Lm5ldC9hMjU5MjY1Yy1jNzhmLTExZWMtOWY0Zi0wZTljMWJjNjYyZDI~cmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1pbmxpbmUlM0IlMjBmaWxlbmFtZSUzRCUyMnZ2bl8tcHJvZmllbF9wYWxpYXRpZXZlX3pvcmcucGRmJTIyJTNCJTIwZmlsZW5hbWUlMkElM0RVVEYtOCUyNyUyN3Z2bl8tcHJvZmllbF9wYWxpYXRpZXZlX3pvcmcucGRmXHUwMDI2cmVzcG9uc2UtY29udGVudC10eXBlPWFwcGxpY2F0aW9uJTJGcGRmXHUwMDI2WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTZcdTAwMjZYLUFtei1DcmVkZW50aWFsPUFLSUFTNVBNRTRDVDVRVzJQSkpVJTJGMjAyMjA1MDklMkZ1cy1lYXN0LTIlMkZzMyUyRmF3czRfcmVxdWVzdFx1MDAyNlgtQW16LURhdGU9MjAyMjA1MDlUMTQyNjA0Wlx1MDAyNlgtQW16LUV4cGlyZXM9ODY0MDBcdTAwMjZYLUFtei1TaWduZWRIZWFkZXJzPWhvc3RcdTAwMjZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9ZGIzMmZlNDY4OTcwNGQ1NThiMmEyYjhkOGRkZDFkNWIzZGRhMmIyNGFiOWJjOTQ0ZDI0YjEwYWVlNDI5NzBiZiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTY1MjE5Mjc2NH19fV19&Signature=Op9ARbqIQLGR2H02syedekcIvnnzhKxOeEuPpHOC3ZFrPCVHSPIa8P4xsDLd9CfwqB1LXeMSaRkEqumT6RgK7eP02FZAJo0WlsRk05Kz46WoCUnaGm-TdJ4WiEZiCREmxp9Dk2biUiFNLITIws2~SYj4ukEMfj4gmMq36wX8N~1~UTrmDS-GWLsfXfC~L3NONUyM47fbbJfTemXJ8YPv5vCrxJ9cD9R2kF3HQbNdLkVowCoES0u6OV196sIKsuoDeyFRETILC3SC4BqUTk9wCC7LlGN~tm0AMM6y~veFKqs2pwHagQQ08nDOO2meVGrdZgJdoBK-caCD2Bfd-FRODQ__&Key-Pair-Id=K2BMZZDBFKKL41
https://indd.adobe.com/view/43ba72af-6195-4b69-8fc2-5a41892f573b
file:///C:/Users/J.Tijhaar/Downloads/ADVIES+Leven+met+het+einde+in+zicht+DEF.pdf
https://carend.nl/webinars
https://carend.nl/webinars
https://palliaweb.nl/netwerk-groningen
mailto:J.tijhaar@dichtbij.coop

