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Beste leden afdeling V&VN Palliatieve Zorg
In de nieuwsbrief van oktober beloofde het bestuur een overzicht van projecten
die het bestuur op wil stellen voor 2019. De wil is er, echter de praktijk is
weerbarstig. Het is een hele klus gebleken om tussen bestuurstaken en
dagelijkse werkzaamheden door de projecten duidelijk te verwoorden. Onze
excuses voor het uitstel.
Wat we wel kunnen melden is dat er een toename is van samenwerking tussen
diverse landelijke projecten betreffende palliatieve zorg, V&VN en V&VN PZ.
Hier zijn we als bestuur erg blij mee, palliatieve zorg is namelijk niet alleen van
de afdeling V&VN PZ. Ook in andere afdelingen zijn er leden die met regelmaat
palliatieve zorg verlenen.
Verder nam het bestuur in januari afscheid van V&VN contactpersoon Gerda
van Brummelen. Gerda was jarenlang onze steun en toeverlaat in het contact
met V&VN. Mede dankzij haar steun kon het bestuur zich ontwikkelen en
positioneren door palliatieve zorg op de kaart te zetten bij V&VN. We wensen
Gerda veel succes in haar werkzaamheden voor de verzorgenden V&VN. Jaap
Kappert, adviseur V&VN, volgt Gerda inmiddels op als contactpersoon. Op
vrijdag 1 februari zal tijdens de bestuursvergadering met Jaap het beleid voor
2019 besproken worden. Welkom Jaap!
En dan nu de maandelijkse nieuwsbrief ter inspiratie in het dagelijks werk!
Ik wens jullie veel leesplezier!
Namens het bestuur V&VN Palliatieve Zorg, Anja Guldemond, voorzitter.
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Deel je ervaring op dé
levenseindeverhalenbank van Nederland
Op 19 juli 2018 is de levenseindeverhalenbank online gegaan, een project van
VPTZ-Nederland binnen de Coalitie van Betekenis tot het Einde
(www.ikwilmetjepraten.nu). Op de levenseindeverhalenbank komen verhalen
van patiënten, naasten, professionals en vrijwilligers samen. Help jij mee om
de verhalenbank tot een succes te maken? Deel dan je ervaring. Denk
bijvoorbeeld aan je eigen ervaring aan het sterfbed van een naaste, of die ene
patiënt die zo ontzettend boos was. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat
verhaal doet ertoe. Ga naar: www.levenseindeverhalen.nl/uw-verhaal/
Of neem contact op met drs. Ankana Spekkink: aspekkink@vptz.nl

Afstemmen op zingeving van ouderen in de
buurt:
Hoe kun je hierin als thuiszorgmedewerker en als geestelijk verzorger van
betekenis zijn? Laat je inspireren door het project 'Betekenisvol Leven in
de Buurt' in Rotterdam.
Ouderen wonen steeds langer thuis. Zij worden geconfronteerd met een
groeiende kwetsbaarheid en soms eenzaamheid. Dat kan leiden tot
levensvragen en behoefte aan ondersteuning bij zingeving. Als
(thuis)zorgmedewerker en als geestelijk verzorger kun je hierin een belangrijke
rol spelen, samen. Hoe doe je dat?
Lees verder

Volg ons op Facebook, deel je kennis via Pal voor Profs
en help ons mee om heel veel online ontmoetingen tot
stand te brengen.

Bezoek hier onze pagina

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier het opleidingsoverzicht van het IKNL
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Agenda items 2018
Elke 1ste woensdag van de maand AMERSFOORT
Lezing door spreker, georganiseerd door expertise centrum sterven.
Zie hier agenda

06 - 02 LUNTEREN
Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden.
Lees meer

13 - 02 EDE
Het Jaarcongres Palliatieve zorg;
Lees meer

21 - 02 UTRECHT
Inspiratie sessie "Van betekenis tot het einde'
Lees meer

07 - 03 UTRECHT
6E Nationale Aya 'Jong & kanker' Congres
Lees meer

13+14+15+16 - 03 ROTTERDAM
7th International advance care planning congress (ACP-I)
Lees meer

23+24+25 - 05 BERLIJN, DUITSLAND
16TH WORLD CONGRESS EAPC: Global palliative care 'shaping the future'
Lees meer
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