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Netwerk informatie  

 

QUIZ 

Een Quiz als energizer. Deze kan prima in een onlinetraining 
gebruikt worden. Zie bijgaand de handleiding met daarin de link 
naar de quiz. Handleiding Quiz Palliatieve Zorg Waar of Niet 
Waar.docx 
 

 

 

Scholing palliatieve zorg voor verzorgenden 
De scholing palliatieve zorg voor verzorgenden die 6 april zou 
starten, is geannuleerd vanwege te weinig deelname. De 
volgende scholing voor verzorgenden staat gepland op 12 
oktober. Ga hier naar het overzicht van de netwerk scholingen. 

 

 
Steeds meer zorgverleners gevaccineerd 
Ook in de provincie Groningen zijn steeds meer zorgverleners 
gevaccineerd. Naast de ziekenhuizen, V&V zijn ook steeds meer 
medewerkers werkzaam in de thuiszorg gevaccineerd.  

 

 
 

Landelijk nummer voor consultatiedienst palliatieve zorg: 
088-6051444 
Naast de regionale telefoonnummers (PPTG 088-1232455) is er 
nu ook één landelijk telefoonnummer: 088-6051444, dat via de 
postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam. 
Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de consultvragers 
in vervulling. Eén landelijk nummer is eenduidig, herkenbaar en 
vormt een makkelijke ingang naar ondersteuning dichtbij. Klik 
hier voor meer info. 

 

 
Twee flyer GV-thuis 
Bijgaande flyer is bedoeld voor als het kind komt te overlijden 
en je wilt een rouwconsulent of geestelijk verzorger inzetten. 
Heb je vragen of wil je een gezin of leden uit een gezin 
aanmelden, dan kan dat via de netwerk coördinator van NIK 

Noordoost  Maarten Vrolijk m.vrolijk@kinderpalliatief.nl 
Voor als de ouder komt te overlijden kun je gebruik maken van 
de geestelijk verzorger, te vinden op GV-thuis. Geestelijk 
verzorgers van deze groep komen in april in de 
netwerkbijeenkomst. Ook zij hebben trouwens een flyer, zie 
bijlage. 

 
 
 
Landelijk informatie 
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https://palliaweb.nl/nieuws/2021/een-landelijk-nummer-voor-bestaande-consultatiedie
mailto:m.vrolijk@kinderpalliatief.nl
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VPTZ en het Kwaliteitskompas 
VPTZ Nederland heeft het kwaliteitskompas ontwikkeld.  

 
 
Dit geeft het denken over en het werken aan kwaliteit meer 
structuur en samenhang. En maakt kwaliteit inzichtelijk. Voor 
onze gasten/cliënten en voor organisaties waar wij mee  
 
 
samenwerken. Het Kwaliteitskompas is geen doel op zich, maar 
een hulpmiddel om te kijken naar en te werken aan 
kwaliteit.  Het is een flexibel model ingericht vanuit de 
perspectieven relationele, professionele en organisatorische 
kwaliteit en passend bij de diversiteit van de leden van VPTZ 
Nederland. 
 

 

Waaier Palliatieve zorg Longoncologie 
De ‘Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie’ is vanaf nu 
beschikbaar voor alle long(kanker)afdelingen in Nederland. 
Zorgverleners kunnen deze informatiewaaier voor patiënten, 
aanpassen aan het aanbod in hun eigen regio en de waaier 
uitreiken aan mensen met longkanker. In de waaier staat 
praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio 
buiten het ziekenhuis. Klik hier voor meer informatie 

  
 

 
  

 

Met palliatieve zorg vijf keer lager risico op niet-passende 
zorg 
Uit het onderzoek blijkt dat mensen met palliatieve zorg een 
aanzienlijk lager risico (5 keer) hebben om niet-passende zorg te 
ontvangen in de laatste maand van hun leven. Dit op basis van 
gecorrigeerde cijfers naar leeftijd, geslacht en aantal diagnoses 
van kanker. De uitkomsten van het onderzoek laten het belang 
zien van het tijdig bespreken van de behoefte aan palliatieve 
zorg door middel van proactieve zorgplanning (advance care 

https://kwaliteitskompas.vptz.nl/
https://palliaweb.nl/nieuws/2021/waaier-palliatieve-zorg-longoncologie-voor-lon-(1)
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/proactieve-zorgplanning
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planning) en het Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in Oncologie 
(TIPZO) project. Klik hier voor meer info. 
 
 

 

Triviant  
En vers van de pers. Er is een triviantspel ontwikkeld over 
palliatieve. Er zijn twee versies van het Triviant spel beschikbaar: 
-          Een versie voor artsen, arts-assistenten en 
verpleegkundigen. 
-          Een versie voor verzorgenden. 
Bestellen 
Voor € 55,- kun je in het bezit komen van een compleet spel 
(groot speelbord, vragenset, pionnen, triviantjes, een 
dobbelsteen en een speluitleg). Geïnteresseerd in één of meer 
spellen? Stuur een e-mail naar i.jagerman@amsterdamumc.nl. 
Vermeld daarbij duidelijk in welke versie (voor artsen, arts-
assistenten en verpleegkundigen of voor verzorgenden) u 
geïnteresseerd bent. 
De link stuur ik hierbij mee. In de netwerkbijeenkomsten van 
april hoor ik graag jullie ideeën hoe te gebruiken.  

 
 
 

 

ZonMw-programma Palliantie II staat voor een goede 
kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn 
en hun naasten  

Met het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg is in de 
afgelopen vijf jaar gestreefd naar een merkbare verbetering van 
de palliatieve zorg voor de patiënt en naasten. Tot 2020 
investeerde het kabinet 51 miljoen euro in het programma voor 
verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.  
Pallantie II bouwt voort op de opgedane kennis en ervaring uit 
het eerste programma Palliantie. Meer dan zorg. Er is ruimte 
voor het bundelen van kennis en het (door)ontwikkelen, 
implementeren en opschalen van kansrijke projectresultaten uit 
het eerste programma. Waar nodig biedt het programma ruimte 
voor ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies. Lees meer. 
 

 

https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/proactieve-zorgplanning
https://iknl.nl/projecten/tipzo
https://iknl.nl/projecten/tipzo
https://palliaweb.nl/nieuws/2021/met-palliatieve-zorg-vijf-keer-lager-risico-op-nie
mailto:i.jagerman@amsterdamumc.nl
https://www.vumc.nl/zorg/informatie-voor-professionals/expertisecentrum-palliatieve-zorg-vumc-voor-professionals/overkoepelende-activiteiten-van-het-epz.htm
https://zonh.us5.list-manage.com/track/click?u=4763dd4bb939a6e4849005336&id=a54903d29d&e=e14ab81741
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/

