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Vooraankondiging bijeenkomst voor alle aandachtvelders pz 
14 december 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nachtzorg binnen de Bijna Thuis Huizen 
Wieke Paulusma, Tweede kamerlid van D66 heeft zich 19 juli 
laten informeren over de problemen met de inzet van 
professionale zorg in de nacht binnen de bijna thuishuizen en 
over de inzet van de intensieve thuiszorg. Tijdens een bezoek 
aan hospice De Schutse in Appingedam is zij in gesprek 
geweest met een aantal bestuurders van de BTH-en en een 
bestuurder van de thuiszorg. We hopen dat ook zij zich hard 
wil maken voor deze belangrijke en noodzakelijke zorg voor 
mensen aan het eind van het leven.  
 
 
27 september eerste bijeenkomst Community met in 
palliatieve zorg gespecialiseerde professionals binnen de 
provincie Groningen. 
Criteria voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde 
zorgverleners voor wie deze bijeenkomst is, zijn:  
BIG geregistreerde artsen die een van de volgende 
opleidingen/ cursussen hebben gevolgd: 
-Kaderopleiding palliatieve zorg 
-Cardiff Palliative Medicine (postgraduate)  
-Cursus palliatieve zorg voor medisch specialisten 
BIG-geregistreerde verpleegkundigen (HBO-werk-en -
denkniveau) die één van de volgende opleidingen hebben 
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gevolgd die voldoen aan de competentiebeschrijving V&VN 
Palliatieve zorg Niveau B+ of niveau C; 
-(Post) HBO -opleiding palliatieve zorg BIG-geregistreerde 
verpleegkundig specialisten (MSc) 
-De opleiding (MSc) in een palliatieve zorgsetting hebben 
gedaan of daar nu werkzaam in zijn 
-Voldoen aan de competentiebeschrijving V&VN Palliatieve 
zorg Niveau B+ of niveau C 
Bron: handboek telefonische consultatie (Fibula, juli 2020) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scholing palliatieve zorg  
De scholing voor verpleegkundigen die op 9 september start, 
gaat definitief door. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. 
De andere scholingen hebben nu nog te weinig aanmeldingen 
om door te kunnen gaan.  
 
Dus graag binnen je organisatie onder de aandacht brengen: 

Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelders 

palliatieve zorg verpleegkundigen Najaar  

Maandag 15 november, 29 november en 13 december 

2021 

1 dag 08.30-16.30 uur 

2 middagen 12.30-16.30 uur 

 

Palliatieve zorg voor verzorgende Najaar  

4 ochtenden (dinsdag) 

Dinsdag 12 en 26 oktober en 2 en 23 november 2021 

09.00-12.30 uur/ laatste datum 09.00-13.00 uur 

  

  

http://www.elann-nascholingen.nl/cursus/1266/vakinhoudelijk-leiderschap-voor-aandachtsvelders-palliatieve-zorg-vpk
http://www.elann-nascholingen.nl/cursus/1266/vakinhoudelijk-leiderschap-voor-aandachtsvelders-palliatieve-zorg-vpk
http://www.elann-nascholingen.nl/cursus/1262/palliatieve-zorg-voor-verzorgenden
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Landelijke informatie 
 

 

E-learning Goed begrepen over communicatie met mensen 
met beperkte gezondheidsvaardigheden.  
Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met 
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over 
samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase. De e-
learning is voor verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten 
en medisch-specialisten, en voor studenten en aios. 
In deze e-learning krijgt u communicatieadviezen en oefent u 
met virtuele patiënten. De casuïstiek gaat over 
longaandoeningen en oncologie. Bij een aantal oefeningen 
kiest u voor uw eigen beroep: 
verpleegkundige/verpleegkundig-specialist of medisch 
specialist. Klik hier om naar de e-learning te gaan. 
 

 

USD-4 in de praktijk 
Regelmatig is er een team dat iets wil doen met het Utrechts 
symptoom dagboek. Hier vind je veel praktische informatie die 
kan helpen bij het gebruik van het USD-4  

 

 

 
Leidse Gesprekshulp bij Palliatieve zorg 
De LGP is een hulpmiddel om in gesprek te komen met 
patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten 
over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen.  
De LGP bestaat uit het Utrechts Symptoom Dagboek waarmee 
symptoomlast uitgevraagd wordt en een uitgebreide lijst met 
mogelijke onderwerpen en vragen die bij patiënten en naasten  
kunnen spelen. Naast de LPG is er ok een handleiding voor 
zorgverleners.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij wie kun je in ‘Tussenland’ terecht met zingevingsvragen? 
‘Als je ongeneeslijk ziek bent, kom je terecht in een onbekend 
land: Tussenland’, zegt Jannie Oskam, ervaringsdeskundige en 
schrijver van ‘Tussenland.’ ‘Je arts denkt mee over je ziekte, 
maar je bent als mens meer dan een ziekte of een tumor.’ In 
de nieuwe video die werd vertoond tijdens de online sessie 
‘Zingeving in Tussenland – bij wie kun jij terecht met 
zingevingsvragen?’ vertelt ze over de meerwaarde van 
gesprekken met een geestelijk verzorger thuis. ‘Het helpt je bij 
de zoektocht naar wat voor jou belangrijk is in de tijd die je 
nog hebt.’ 
 
DREMPEL Magazine 2021 
Het landelijk expertisecentrum sterven heeft voor een tweede 
keer het magazine Drempel uitgebracht 

https://nl.dialoguetrainer.app/module/goedbegrepen/
https://www.madenco.nl/usddemo/
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/LGP%20opzet%203.0%20definitief.pdf
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/Handleiding%20Leidse%20Gesprekshulp%20voor%20zorgverleners%20-definitief%20april%202019.pdf
https://www.transmuralis.nl/images/docs/Palliatieve-zorg/Handleiding%20Leidse%20Gesprekshulp%20voor%20zorgverleners%20-definitief%20april%202019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fcrfPukhy1E
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Interviews, artikelen en informatie over het mysterie, de kunst 
en de gelaagdheid van sterven. 
Rijk geïllustreerd, 108 pagina’s, zonder advertenties met 
aandacht voor de stervenscultuur in Nederland en elders in de 
wereld. Met diepte-interviews o.a. met Hans Klok en Prof. Dr. 
Casper van Eijck, medicus Erasmus MC. 
Om te bestellend, klik hier.   
 

 

LET OP: Pal voor U toegestuurd krijgen 
In september komt de nieuwe ‘Pal voor U’ uit. Deze keer 
worden ze rechtstreeks naar jouw organisatie gestuurd als je 
vóór 9 augustus naar mij het aantal Pal voor U ’s doorgeeft en 
de naam en het adres waar de boekjes/ doosjes naar 
toegestuurd kunnen worden.  

  
  

 

 

  

 

https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/webshop/

