
Nieuwe	website	Palliatieve	zorg	regio	Arnhem	en	de	Liemers

Na	maanden	van	voorbereiding	was	het	op	16	september	eindelijk
zo	ver	dat	de	nieuwe	website	gelanceerd	kon	worden.	Dankzij	de
hulp	 en	 ondersteuning	 van	 Palliaweb	 is	 deze	 nieuwe	website	 tot
stand	 gekomen.	 En	 wat	 zijn	 we	 blij.	 Een	 frisse	 start	 met	 een
nieuwe	 op	 deze	 tijd	 aangepaste	 website	 voorzien	 van	 de	 laatste

nieuwtjes.

TZP	bij	patiënten	met	COPD

In	deze	nieuwsbrief	 	van	Proscoop	wordt	u	geïnformeerd	over	de
pilot	 ‘Toekomstige	 Zorgplanning	 (TZP)	 bij	 patiënten	 met	 COPD’.
Deze	 pilot	 liep	 van	 november	 2019	 tot	 juli	 2020.	 De	 COVID-19
pandemie	 noodzaakte	 ons	 om	 de	 pilot	 voor	 onbepaalde	 tijd	 te
staken.	Deze	periode	is	onder	andere	benut	om	na	te	denken	over
op	 welke	 wijze	 voortgang	 te	 geven	 aan	 de	 pilot.	 Dat	 heeft	 een
mooie	 ontwikkeling	 opgeleverd.	 Met	 ondersteuning	 van	 subsidie
door	ZonMW	vanuit	 het	 programma	 ‘De	 Juiste	Zorg	op	de	 Juiste
Plek’	zijn	wij	 in	de	gelegenheid	gesteld	om	de	uitkomsten	van	de

pilot	 door	 te	 ontwikkelen.	 Met	 deze	 nieuwsbrief	 informeren	 wij	 u	 over	 de	 huidige	 stand	 van
zaken	rond	het	project	‘Toekomstige	Zorgplanning	(TZP)	bij	mensen	met	COPD’.

Jaarlijkse	Rozenheuvellezing

Jaarlijks	is	er	een	Rozenheuvellezing	in	Hospice	Rozenheuvel	voor
netwerkpartners,	 professionals	 en	 vrijwilligers	 in	 de	 palliatieve
terminale	zorg.	 In	2020	kon	deze	natuurlijk	niet	plaatsvinden.	We
zijn	blij	dat	het	nu	weer	kan.	In	de	week	na	de	Internationale	Dag

van	de	Palliatieve	Zorg	vindt	deze	plaats	op	donderdagavond	14	oktober.
Het	is	noodzakelijk	dat	men	zich	van	tevoren	aanmeldt	omdat	het	aantal	plaatsen	een	beperking
heeft.
	

Uitnodiging	livestream	pilot	palliatieve	zorg-coach

Patiënten	krijgen	in	hun	laatste	levensfase	vaak	te	maken	met	veel
verschillende	 zorgverleners	 en	 hebben	 vaak	 veel	 vragen.	 Reden
voor	 zorgverleners	 in	 de	 regio	 Arnhem	 en	 de	 Liemers	 om	 de
handen	ineen	te	slaan	in	de	pilot	palliatieve	zorg-coach.	Inmiddels
is	de	pilot	afgerond.
Bent	 u	 benieuwd	 naar	 de	 resultaten	 en	 het	 vervolg?	 Neem	 dan

deel	aan	deze	interessante	en	interactieve	online	bijeenkomst.

PREZO	keurmerk	Hospicezorg

op	29	september	2020	was	de	dag	van		de	PREZO	audit.	Een	dag
waar	samen	naar	toe	is	geleefd.	Een	intensieve	dag	waarbij	meerdere	medewerkers,	gasten	en
vrijwilligers	in	gesprek	zijn	gegaan	met	de	drie	auditoren.

Zelfevaluatie	palliatieve	zorg	bij	Vilente

Binnen	Vilente	 is	 in	de	periode	van	maart	 tot	september	2021	de
zelfevaluatie	 palliatieve	 zorg	 uitgevoerd.	 De	 zelfevaluatie	 leek
Vilente	een	mooie	kans	om	gestructureerd	en	objectief	de	kwaliteit
van	de	palliatieve	zorg	binnen	Vilente	in	kaart	te	brengen.

PREZO	de	Baroktuin

Op	 18	 maart	 2021	 heeft	 Hospice	 de	 Baroktuin	 het	 PREZO
keurmerk	behaald.	De	Baroktuin	 is	 onderdeel	 van	Attent	Zorg	en
Behandeling,	Regina	Pacis.

ARTZ	eerste	oncologienetwerk	dat	Zelfevaluatie	Palliatieve	zorg
uitvoert.

In	 het	 ARTZ	 oncologische	 centrum	 werken	 Rijnstate,	 Ziekenhuis
Gelderse	Vallei,	en	het	Slingeland	Ziekenhuis	intensief	samen	op	het
gebied	 van	 oncologie.	 In	 het	 palliatieve	 zorg	 project	 werken	 de	
ARTZ-ziekenhuizen	 toe	naar	een	eenduidige	visie	en	werkwijze	op
het	 gebied	 van	 palliatieve	 zorg.	 Als	 startpunt	 vullen	 zij	 de
'Zelfevaluatie	Palliatieve	Zorg'	in.
	

Special	Pal	voor	u:		Hulpgids	voor	meer	veerkracht

Veerkracht.	 De	 een	 beschikt	 er	 van	 nature	 meer	 over	 dan	 de
ander.	Maar	je	veerkracht	vergroten	is	iets	dat	we	allemaal	kunnen
leren.	 In	 deze	 speciale	 uitgave	 van	 Pal	 voor	 u	 lees	 je	 hoe.
Veerkracht	is	de	kracht	om	met	veranderingen	en	tegenslag	om	te
gaan.	Als	 je	ongeneeslijk	ziek	bent,	helpt	dit	 je	voldoening	uit	het
leven	 te	 halen,	 ondanks	 alle	 beperkingen.	 Deze	 special	 van	 Pal
voor	u	staat	in	het	teken	van	veerkracht.

E-pal	voortaan	gepubliceerd	op	Palliaweb

De	artikelen	van	e-pal	mei	2021	zijn	toegevoegd	aan	de	landelijke
website	Palliaweb.	 het	 online	 tijdschrift	 verschijnt	 onder	 de	paraplu	 van	PZNL	en	 zal	met	 het
volgende	nummer	op	palliaweb.nl	te	vinden	zijn.	
	

Handreiking	financiering	palliatieve	zorg	2022

De	nieuwe	versie	van	de	handreiking	 financiering	palliatieve	zorg
2022	 is	gepubliceerd.	aan	de	hand	van	een	casus	beschrijft	deze
handreiking	 de	 finaciering	 van	 palliatieve	 zorg	 in	 de	 meest

gebruikelijk	zorgsettingen.
	

I-HARP
(Identificeren	van	patiënten	met	HARTfalen	met	palliatieve	zorgbehoeften)
is	 een	 hulpmiddel	 voor	 het	 inventariseren	 van	 palliatieve

zorgbehoeften	bij	patiënten	met	gevorderd	hartfalen	en	hun	naaste(n).	Alle	I-HARP	materialen
(incl.	educatie)	zijn	te	vinden	op	het	landelijk	kennisplatform	over	palliatieve	zorg	Palliaweb!

Nuttig	hulpmiddel	voor	mantelzorgers

Een	 onderzoekster	 van	 het	 Universitair	 Medisch	 Centrum
Groningen	 ontwikkelde	 een	 digitaal	 hulpmiddel	 voor	 mantelzorgers.	 Gonneke	 de	 Haan
(Liefdevol	 rond	 Verlies)	 is	 enthousiast	 over	 dit	 hulpmiddel.	 Zij	 legt	 uit	 waarom	 dit	 een	 nuttig
hulpmiddel	kant	zijn...

Infographic	Sterven...	hoe	gaat	dat?

Sterven,	 hoe	 verloopt	 dat	 proces?	 Rolina	 Bruggink,	 specialist
ouderengeneeskunde	en	consulent	palliatieve	zorg	maakte	(samen
met	illustrator	Maaike	Mesman)	de	infografhic	'Sterven	....	hoe	gaat
dat?

Hoe	kunnen	we	jou	helpen?

Het	 is	 een	hectische	 tijd	 als	 je	 naaste	ongeneeslijk	 ziek	 is.	 	Veel
mantelzorgers	 komen	 niet	 aan	 zichzelf	 toe.	 Dit	 platform	 biedt	 je
handige	oefeningen	en	nuttige	informatie	om	balans	in	 je	 leven	te
krijgen	of	te	behouden.

Weet	u	wat	u	wilt?

12	netwerken	doen	mee	aan	het	ZonMw-project	'in	gesprek	met	de
burger',	waarin	per	regio	circa	10	publieksinformatie	bijeenkomsten
over	 palliatieve	 zorg	 en	 waar	 je	 je	 op	 kunt	 voorbereiden	 worden
georganiseerd.	 Om	 deze	 projecten	 te	 ondersteunen	 zijn	 een

geluidloos	wachtkamerfilmpje,	een	 flyer,	een	aanmeldformulier	en	de	website	weetuwatuwilt.nl
gemaakt.

Website

Nieuwsbrief	oktober	2021 Bekijk	de	webversie

Netwerk	 Palliatieve	 Zorg	 regio	 Arnhem	 en	 de	 Liemers	 is	 een	 samenwerkingsverband	 van
organisaties	die	palliatieve	zorg	bieden	in	Arnhem	en	omgeving.	Doel	van	deze	samenwerking
is	ervoor	zorgen	dat	ieder	mens	in	de	regio	Arnhem	en	de	Liemers	toegang	heeft	tot	eenduidige
informatie	over	en	aanbod	van	palliatieve	zorg.	Toegankelijkheid,	beschikbaarheid,	kwaliteit	en
continuïteit	 van	zorg	voor	 	 de	mens	en	diens	naasten	wordt	nagestreefd.	De	mens	voert	 zelf
regie	en	wordt	hierin	op	passende	wijze	ondersteunt.	
Veel	leesplezier.
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Agenda

Oktober
-	08	Café	Doodgewoon
-	14	Rozenheuvellezing

November
-	02		livestream		pilot	palliatieve	zorg
-	12	Café	Doodgewoon
-	16	Werksessie	Transmuraal	Zorgpad	Palliatieve	Zorg	(op	uitnodiging)

December
-	10	Café	Doodgewoon

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	npzra@onzehuisartsen.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/i-harp
https://www.weetuwatuwilt.nl/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/
https://netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/nieuws/toekomstige-zorgplanning-copd
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/zorgverleners/deskundigheidsbevordering
https://palliaweb.nl/netwerk-arnhem/zorgverleners/zorgverleners
https://palliaweb.nl/getattachment/72fc857c-e24b-4ba8-87dd-304c5209057d/PREZO-Hospice-Rozenheuvel.pdf?lang=nl-NL
https://palliaweb.nl/getattachment/ed072262-61d3-4853-b05f-6c0c2c172e07/Zelfevaluatie-Vilente.pdf?lang=nl-NL
https://palliaweb.nl/getmedia/c4af2a37-3dd4-42be-b4b5-ad9246af5934/PREZO-Baroktuin.pdf
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