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Nieuwsbrief oktober 2022 

De nieuwsbrief van de Netwerken Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en 

Noordoost-Overijssel is bestemd voor relaties binnen de netwerken. Hij wordt 

digitaal verstrekt en kent een regionaal en landelijk deel. Het doorsturen van 

de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerde collega’s wordt op prijs gesteld.   

 

 

 

 

Van de coördinator 

Dit keer is de nieuwsbrief wat later uit dan jullie van ons 

gewend zijn.  

Mijn vader is overleden en ik heb bij hem de laatste zorg 

verleend. Los van het persoonlijke verdriet heb ik veel geleerd 

over palliatieve zorg. Wat gaat goed en kan ook nog beter. Het 

heeft me (nog) meer wakker geschud in de noodzaak voor 

samenwerking in dit veld. 

Over het symposium op 6 oktober i.h.k.v de IDPZ lees je 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Het is verder goed te weten dat het nieuwe magazine ‘Pal voor 

u’ onlangs is uitgekomen en dat er een zakkaartje ‘Zingeving in 

de palliatieve fase’ beschikbaar is.  Lees hierover ook meer in 

de nieuwsbrief.  

Hartelijke groet, Daphne de Roode, netwerk coördinator   

 

https://mailchi.mp/6d04e13a06cf/nieuwsbrief-netwerk-palliatieve-zorg-ijssel-vecht-en-no-overijssel-15523440?e=1dd75acdbd


 

 

Regionaal  

 

  

 

Werkgroep Verbinding & Verdieping  

 

 

 

 

Verslag symposium Zorg voor de zorgenden 

op 6 oktober jl. 

Op 6 oktober vond i.h.k.v. de Internationale Dag van de 

Palliatieve Zorg het symposium Zorg voor de zorgenden plaats. 

Tijdens deze goed bezochte avond werd aan de deelnemers 

gevraagd wat de reden was waarom zij in de zorg zijn gaan 

werken. Lees verder. 

 

 

 

 

Publieksbijeenkomst ‘Aandacht voor sterven’ 

– 9 november 2022, Kampen 

Over zorg in de laatste levensfase 

Heb je in de laatste levensfase extra zorg en aandacht nodig? 

Zo ja, welke zorg is er dan voor jou beschikbaar? Een beladen 

onderwerp waar op 9 november a.s. in de bibliotheek Kampen 

verder over gesproken wordt. Na een korte film vertellen 

medewerkers vanuit thuiszorg, geestelijke verzorging en het 

hospice over hun visie op de laatste levensfase en wat voor 

zorg er mogelijk is. Deze publieksbijeenkomst is voor iedereen 

die belangstelling heeft. Maak dus mensen in je eigen 

omgeving voor wie deze avond interessant kan zijn, alert op 

deze bijeenkomst. 

Klik hier voor informatie en voor aanmelden voor de 

bijeenkomst in Kampen op 9 november.  

 

 

 

Werkgroep Palliatieve Zorg voor IJsselmond  

 

 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=6d32ea894c&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=ca2f919ef9&e=1dd75acdbd


 

 

ACP: wat is het en wie is waarvoor 

verantwoordelijk? 

Active Care Planning of in het Nederlands: Proactieve 

Zorgplanning. Een onderwerp dat veelbesproken is in het kader 

van palliatieve zorg, maar wat houdt het nu precies in? Welke 

onderwerpen en besluiten horen minimaal besproken te worden 

in het zogenoemde ACP-gesprek? En wie voert dat gesprek? 

Of, als zowel huisarts als verpleegkundige dat gesprek voeren: 

wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Lees verder. 

 

 

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering  

 

 

 

 

Verslag workshop ‘Zingeving in de 

zorgpraktijk’ van 21 september 2022 

‘Patiënten vragen wat hun leven betekenis geeft, moet normaal 

worden in de palliatieve fase’, zegt docent en verpleegkundig 

consulent palliatieve zorg Alina van Dalen-Pieterman. Door 

woorden te geven aan levensvragen én te luisteren, kunnen 

zorgprofessionals vaak meer betekenen, dan ze zelf denken. 

‘Je hoeft geen antwoorden te hebben.’ Samen met geestelijk 

verzorger en consulent palliatieve zorg Etje Verhagen speelt 

Alina van Dalen een hoofdrol in de nieuwe film die werd 

vertoond tijdens de online sessie ‘Zingeving in de zorgpraktijk’ 

van Agora op 21 september 2022. Beiden waren live aanwezig 

om hun kennis te delen met de deelnemers: ruim 100 

professionals en vrijwilligers uit allerlei delen van de zorg en het 

sociaal domein. Klik hier voor een verslag van de avond, het 

filmpje en diverse waardevolle links. Klik hier voor een tweede 

filmpje, met het vervolg, over samenwerken rond zingeving in 

de zorgpraktijk.  

 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=249c95fba4&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=8bf1173abb&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=85bb6217b8&e=1dd75acdbd


 

 

Profiel palliatieve zorg verpleegkundige 

Het nieuwe profiel voor de palliatieve zorg verpleegkundige is 

per mei 2022 in werking gesteld en primair geschreven voor 

verpleegkundigen, die reeds als ‘specialist’ binnen het 

vakgebied van de palliatieve zorg in de praktijk werkzaam zijn 

en voor verpleegkundigen die dit in de toekomst willen worden. 

Daarnaast kan het door werkgevers binnen de 

gezondheidszorg gebruikt worden om inzicht te krijgen in de 

verwachtingen die aan de palliatieve zorg verpleegkundige 

gesteld mogen worden. Lees verder. 

 

 

 

Overig regionaal nieuws  

 

 

 

 

Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. 

Terugblik Inspiratiebijeenkomst 1 september 

2022 

Op 1 september kon eindelijk de jaarlijkse bijeenkomst van het 

Regionaal Zorgnetwerk Zwolle e.o. (RZZ) voor alle 

medewerkers aangesloten bij de vier netwerken (palliatief, 

dementie, CVA en geestelijke verzorging thuis) weer doorgaan. 

Vogellanden heeft ons gastvrij ontvangen en zoals we van hen 

gewend zijn een gezonde én heerlijke maaltijd geserveerd. Het 

theatergezelschap nam ons mee in de wereld van de 

mantelzorg. Op een confronterende, inspirerende, uitdagende 

manier en met humor namen ze ons mee in herkenbare 

situaties. Ook het gesprek achteraf met de zaal waarin we 

geconfronteerd werden met de aandachtspunten van 

mantelzorgers uit onze eigen regio, gaf energie. Graag tot de 

volgende inspirerende bijeenkomst! 

 

 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=157a1f6913&e=1dd75acdbd


 

 

Centrum voor Levensvragen Overijssel 

Sinds 1 oktober heeft het Centrum voor Levensvragen 

Overijssel 10 kersverse vrijwilligers die het GV team gaan 

ondersteunen. Het zijn vrijwilligers die al veel ervaring hebben 

op het gebied van zingeving en gespreksvoering met cliënten 

en ze zijn ook betrokken bij organisaties zoals ZwolleDoet!, 

WijZ Zwolle, SAAM Dalfsen, Hospice Zwolle en de Stuw 

Hardenberg. De vrijwilligers hebben állemaal de training ‘ 

luisteren met ruimte’ van twee van onze geestelijke verzorgers 

met veel plezier gevolgd. Lees verder. 

 

 

 

 

Hospice ’t Huis aan de Vecht Hardenberg: 

Verbouwing en tijdelijke verhuizing 

Hospice ’t Huis aan de Vecht te Hardenberg gaat uitbreiden 

van 2 naar 3 plekken. De 3e gastenkamer moet gaan voorzien 

in de toenemende vraag naar een plek in het hospice. Ook de 

huiskamer wordt verruimd en daarmee wordt ook het 

gezichtsveld op De Vecht nog ruimer.  Zo kan er door gasten 

optimaal genoten worden van de mooie ligging.  De verbouwing 

vind plaatst in de laatste maanden van 2022. Begin 2023 zal 

het vernieuwde gebouw in gebruik worden genomen. Lees 

verder. 

 

 

 

Hospice Zwolle: 

Uitbreiding 

Hospice Zwolle heeft plannen ontwikkeld en een programma 

van eisen gemaakt voor uitbreiding van Hospice Zwolle, samen 

met alle betrokkenen die in en om Hospice Zwolle werken. Ze 

hebben meegewogen dat de vraag naar hospicezorg de 

komende jaren naar verwachting zal toenemen. Uitbreiding 

betekent ook dat er meer mogelijkheden komen om respijtzorg 

in de terminale fase van het leven aan te kunnen bieden. En 

expliciet is uitgesproken dat de identiteit als bijna-thuis-huis 

behouden blijft, hetgeen betekenis heeft voor het aantal kamers 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=697cf018d5&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=774f2780ce&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=774f2780ce&e=1dd75acdbd


 

waarmee wordt uitgebreid. Klik hier voor de brief met 

achtergronden en meer informatie. 

 

 

 

Landelijk  

 

 

 

 

Pal voor u 

Je kunt een aantal exemplaren (5, 10 of 25) van het magazine 

'Pal voor u' voor je organisatie bestellen via het secretariaat van 

ons netwerk. Er wordt dan een pakketje klaargelegd dat je op 

een afgesproken moment kunt (laten) ophalen bij het 

Mondriaangebouw, Zwolle. 

Het principe bij dit magazine is altijd: Lees en geef door. 

Het thema van deze editie is ‘Nadenken over de toekomst’: 

nadenken over zorg en behandeling ervoor zorgt dat palliatieve 

zorg beter is afgestemd op de behoefte van de patiënt. 

 

 

 

 

Zakkaartje Zingeving in de palliatieve fase 

Het zakkaartje is digitaal beschikbaar via deze link. 

 

 

 

Publiekscampagne over palliatieve zorg 

In de laatste maanden van 2022 (oktober t/m december 2022, 

met een uitloop naar januari) zal er vanuit het Ministerie van 

VWS een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg 

komen. 

Deze campagne is een uitvoering van een amendement dat is 

ingediend door de tweede Kamerleden Tellegen en Paulusma 

in oktober vorig jaar. Door middel van dit amendement is in 

2022 budget vrijgemaakt voor een publiekscampagne over 

palliatieve zorg. 

PZNL is hier uiteraard heel erg blij mee. Nog steeds weten te 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=6289301ed2&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=10c8a8f2ca&e=1dd75acdbd


 

weinig mensen wat palliatieve zorg is en wat het voor hen kan 

betekenen. Lees hier het hele bericht. 

 

 

 

 

Stichting Komma – Laat ouders voortleven 

De missie van Stichting Komma is om zoveel mogelijk 

ongeneeslijk zieke ouders te helpen iets blijvends na te laten 

voor hun kinderen. Want juist in een tijd van de primaire zorg 

van een uitbehandelde ouder,  kunnen deze mensen onze hulp 

gebruiken voor de blijvende herinnering hun ambitie is om 

zoveel mogelijk ouders en kinderen te helpen om een blijvende 

herinnering vast te leggen.  Meer lezen, ga naar de website van 

Stichting Komma. 

 

 

 

 

Podcast over kanker 

Er zijn podcasts over de omgang met kanker bij 

jongvolwassenen. Deze doelgroep staat midden in het leven 

waarbij kanker zeer ingrijpend is. 

Er zijn momenteel 3 podcasts, gemaakt vanuit het AVL. Als je 

op deze link klikt zie je de drie podcasts. 

 

 

 

 

Onderzoek naar sociale aspecten van 

palliatieve zorg 

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social 

Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de 

Radboud Universiteit. Deze leerstoel kwam mede tot stand 

dankzij Agora. Hasselaar doet onderzoek naar de sociale 

aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Hij wil 

formele en informele zorgnetwerken beter integreren en zo het 

welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten 

verbeteren. Klik hier voor het hele bericht. 

 

 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=38efa60b7a&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=ad5692789e&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=ad5692789e&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=88a5a77559&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=486461091c&e=1dd75acdbd


 

 

Agenda  

 9 november 2022: Publieksavond Aandacht voor Sterven Kampen, klik hier om aan te 

melden. 

 Januari of februari 2023: Publieksavond Aandacht voor Sterven Zwolle, een tweede avond 

na de succesvolle bijeenkomst in september 2021 

 Voorjaar 2023: Publieksavond Aandacht voor Sterven Hardenberg 

 18 april 2023: Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg in Ede, save the date: 

vooraanmelding, klik hier 

 

  

 

Interessante websites 

 Informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten: overpalliatievezorg.nl 

 Informatie over het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen: eentegeneenzaamheid.nl 

 Elke laatste zondag van de maand nieuwe verhalen, artikelen en blogs: 

landelijkexpertisecentrumsterven.nl 

 Palliatieve Zorg Nederland (PZNL): palliaweb.nl 

 Diverse webinars van Carend: Carend.nl 

 

 

 

 

Meedenken en doen  

Het netwerk: dat zijn we allemaal. We kunnen niet zonder je 

hulp of meedenken over thema’s die spelen. Wil je ook 

meedoen om het netwerk in beweging te houden, mail naar   

palliatievezorg@careketens.nl. 

 

 

Colofon 

Bereikbaarheid Netwerk Palliatieve Zorg  

 

Netwerkcoördinator 

Daphne de Roode 

tel. 06-5775 6277 (maandag en woensdag) 

d.a.e.m.de.roode@careketens.nl 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=9350a44cbf&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=ebacf48c42&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=d094b67646&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=69be01504b&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=8c9de08c4c&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=88949b3bad&e=1dd75acdbd
https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=315e64da44&e=1dd75acdbd
mailto:palliatievezorg@careketens.nl
mailto:d.a.e.m.de.roode@careketens.nl


 

 

Secretariaat  

Anja Jong 

tel. 06-2066 8699 (maandag en woensdag) 

palliatievezorg@careketens.nl 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt in december 2022 uit. Kopij aanleveren voor de nieuwsbrief kan 

t/m 27 november via palliatievezorg@careketens.nl.   
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