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Nieuwsbrief maart 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 

De lente komt eraan  

 

Ik ben dankbaar voor zoveel inzet, steun en toewijding die 

steeds zichtbaar wordt rondom de zorg aan patiënten in de 

palliatieve fase. Daarnaast zie ik deze inzet, steun en toewijzing 

ook in de samenwerking en de organisatie van de palliatieve 

zorg in onze regio.  

De transmurale samenwerking, de samenwerking 

in  deskundigheidsbevordering en lokale initiatieven die 

uitmonden in een breder perspectief… hoe fraai is dat!  

Nu de coronacrisis voor de gezondheidszorg op zijn retour is, 

ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting en contact en dat 

gecombineerd met de zon die gaat schijnen, verwacht ik jullie 

weer vaker te gaan zien. 

Ik wens jullie veel leesplezier!  

 

https://mailchi.mp/78646f0f8954/nieuwsbrief-netwerk-palliatieve-zorg-ijssel-vecht-en-no-overijssel-14279476?e=1dd75acdbd


 

Hartelijke groet, Daphne de Roode, netwerk coördinator   

  

 

 

 

Regionaal  

 

 

 

 

Centrum voor Levensvragen 

Overijssel/Flevoland  

We zijn al weer ruim twee maanden onderweg als regionaal 

Centrum voor Levensvragen Overijssel/Flevoland. Ieder met 

een eigen lokaal gezicht en team in Overijssel, Salland en 

Flevoland. De aanvragen lopen goed en mensen weten ons 

steeds beter te vinden. Omdat we maximaal 5 gesprekken 

kunnen bieden vanuit de subsidie zijn we bezig met het 

opzetten van een vrijwilligersbank die het team kan 

ondersteunen in het voor- of natraject van een cliënt. 

We bieden deze vrijwilligers een training “gesprekspartner 

levensvragen” zodat we goed gekwalificeerde vrijwilligers 

hebben die ingezet kunnen worden voor het geven van 

aandacht en begeleiding bij levensvragen. Een 

informatiebijeenkomst. lees verder. 

 

 

 

Werkgroep Verbinding & Verdieping 

Nadat we een bericht hebben verstuurd voor de werving van 

nieuwe leden hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

Mensen die palliatieve zorg een warm hart toedragen en bereid 

zijn zich hiervoor in te zetten. 

 

Voor de komende periode staat het symposium op 14 april, 

naar aanleiding van de Internationale Dag van de Palliatieve 

Zorg op het programma. Op dit symposium ’Ongeneeslijk 

ziek… en nu?’ komt casuïstiek uit de praktijk aan bod, hebben 

we het over proactieve zorgplanning en wordt de nieuwe 

https://netwerkpalliatievezorg.us19.list-manage.com/track/click?u=89ed9f9724c8a09d43aabf036&id=455c2629f3&e=1dd75acdbd


 

richtlijn palliatieve sedatie besproken. Voor programma en 

aanmelden zie verderop in deze nieuwsbrief. Lees verder. 

 

 

 

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering 

Ook voor deze werkgroep zijn er aanmeldingen gekomen zodat 

de werkgroep wordt versterkt met een aantal leden waar we 

enorm blij en dankbaar voor zijn! 

 

De leergang voor verpleegkundigen krijgt na alle vertragingen 

ten gevolge van de coronacrisis een doorstart. Deze leergang 

gaat per vrijdag 25 maart verder met module 3 en 4. 

Vervolgens wordt op vrijdag 22 april module 5 en 6 gegeven, 

wat tevens de officiële afsluiting van de leergang is. 

Leidinggevenden van de cursisten zijn uitgenodigd. Lees 

verder. 

 

 

 

 

Symposium ‘Ongeneeslijk ziek... en nu?’ 

Op donderdag 14 april 2022 is het zover! Het symposium kan 

doorgaan. We hopen dat we heel veel mensen die betrokken 

zijn bij palliatieve zorg kunnen ontmoeten bij het symposium 

‘Ongeneeslijk ziek... en nu?’ 

 

Klik hier voor het programma en hier voor de aanmeldingslink. 

 

 

 

Nazorgcentrum IntermeZZo, Zwolle 

Wat kan IntermeZZo betekenen voor mensen in de palliatieve 

fase? 

 

IntermeZZo in Zwolle is het centrum voor leven met en na 

kanker. Manager Corine den Hollander richtte het centrum voor 

psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker, hun 

naasten en nabestaanden, in 2010 op. Dit in nauwe 

samenwerking met Isala Oncologisch centrum. Met ruim 5.000 
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bezoeken per jaar is IntermeZZo één van de grotere centra in 

NL en, aldus KWF: een voorbeeldhuis. Het bestrijkt het 

adherentiegebied van Isala maar ook daarbuiten. Mensen met 

kanker, vanaf de diagnose tot zo lang als nodig kunnen terecht, 

dus ook mensen in de palliatieve fase. Corine legt uit. Lees 

verder. 

 

 

 

Landelijk  

 

 

 

 

Leven met Sterven – De dood, praat erover, 

niet eroverheen 

'Meer dan de helft van de Nederlanders had beter afscheid 

willen nemen' 

 

54% van de Nederlanders geeft aan niet genoeg gesproken te 

hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is. 

Hierdoor heeft men niet goed afscheid kunnen nemen en heeft 

met nu spijt. Het verdriet is hierdoor groter en het bemoeilijkt de 

rouw. Stichting Ideële Reclame (SIRE) start vandaag een 

campagne om mensen te stimuleren meer over de dood te 

praten. Lees verder. 

 

 

 

 

Lang zal hij leven – theaterstuk 

De netwerken palliatieve zorg en geriatrie/dementie hebben 

voor de middagvoorstelling op 4 april in Apeldoorn 150 

zitplaatsen aangekocht voor leden van onze netwerken en 

hebben hierdoor mede deze try-out mogelijk gemaakt. Klik hier 

voor de uitnodiging met reserveringsmogelijkheid. 
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Congres “Zorg(en) voor Palliatieve Zorg” 

Op het congres op donderdag 16 juni 2022, in Nijmegen, 

komen diverse gerenommeerde sprekers uit verschillende 

ziekenhuizen aan het woord met onderwerpen die interessant 

zijn voor mensen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. In de 

ochtend is er een plenair programma. In de middag wordt de 

groep opgesplitst en vinden er drie workshops plaats voor 

verpleegkundig specialisten en drie workshops voor 

consulenten PZ. Klik hier voor het programma. 

 

 

 

 

Terugkijken: webinar transmurale palliatieve 

zorg 

In het project TAPA$ is gekeken naar wat de kwaliteit is van 

transmurale palliatieve zorg en wat daarvoor een passende 

bekostiging is. Het webinar is hier terug te kijken. 

Op basis van de ervaringen van de koploperinitiatieven, is een 

online toolkit beschikbaar. 

 

 

 

 

Informatiekaarten palliatieve zorg 

Informatiekaarten over palliatieve zorg geven uitleg over 

palliatieve sedatie of praten met een patiënt over 

behandelbeperkingen: hoe doe je dat op een begrijpelijke 

manier? Zes nieuwe informatiekaarten over verschillende 

onderdelen van palliatieve zorg ondersteunen het gesprek 

tussen zorgverlener en patiënt. In woord en beeld geven de 

kaarten begrijpelijke informatie voor mensen die niet meer beter 

worden. 

 

 

Andere interessante nieuwsbrieven 

 Nieuwsflits Fibula/PZNL: Meld je aan via Fibula 

 Nieuwsbrief palliatieve zorg van IKNL: Meld je aan via IKNL.nl. 
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 Nieuwsbrief palliatieve zorg van ZonMw: Meld je aan via ZonMw.nl. 

 Nieuwsbrief Agora: Meld je aan via agora.nl 

 

  

 

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 

 

 

 

 

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. 06-30458483 (maandag en woensdag) 

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

 

Secretariaat  

Anja Jong 

tel. 06-2066 8699 (maandag en woensdag) 

palliatievezorg@careketens.nl 
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De volgende nieuwsbrief komt in juni 2022 uit. Kopij aanleveren voor de nieuwsbrief kan t/m 15 

mei via palliatievezorg@careketens.nl.   
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