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Details

Medewerking verpleegkundigen gevraagd
voor interview over Voltooid leven.
Voor weekblad De Groene Amsterdammer schrijf ik een korte serie over het
thema Voltooid Leven. Voor het eerste artikel in de reeks wil ik graag
deskundigen interviewen die met dit thema te maken hebben. Jenny Velthuys
Lees verder waarover het interview zal gaan

Wie wil aan een adviesraad deelnemen in
een project?
Empowering professional caregivers in providing palliative care for people with
dementie and their loved ones, by increasing competency levels and
interdisciplinairy and transmural collaboration .
Zie hier meer informatie over het project. Aanmelden bij
Aanmelden kan hier
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=884857
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Verpleegkundigen & verzorgenden gezocht
voor invullen vragenlijst over samenwerking
in de palliatieve zorg
Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland doet een groot
vragenlijstonderzoek in Zuidwest-Nederland. Voor het eerst zal hiermee op
regionaal niveau in kaart worden gebracht hoe de kwaliteit van palliatieve zorg
ervaren wordt. Ook wordt er gekeken naar hoe de samenwerking verloopt
tussen verschillende instellingen als het gaat om palliatieve zorg.
Eind mei is het vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen (niveau 4, 5 of 6)
en verzorgenden (niveau 3) gestart. Bent u werkzaam als verpleegkundige of
verzorgende in Zuidwest-Nederland vul dan de vragenlijst in. Het invullen duurt
maximaal 15 minuten.
Lees hier verder

Vul hier de vragenlijst in

Het landschap van palliatieve zorg in beeld
Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen
hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van
patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus:
lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap
van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.
Lees hier verder

Praktijkteam palliatieve zorg VWS: gewijzigde
contactgegevens.
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=884857
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Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg
kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS. De gegevens zijn per
april gewijzigd
Lees meer

Voorbeeldbrief ‘Schrijf een brief aan je
naaste’ nu beschikbaar
Breng je wensen onder woorden en praat erover
Denk jij weleens na over de laatste fase van je leven? Praat je er weleens
over? En zijn naasten bekend met jouw wensen? De voorbeeldbrief van Agora
kan je helpen dit onder woorden te brengen
Lees hier verder

Bezoek hier onze website voor meer
interessant nieuws

Informatie over en van uit ZonMW

Lees hier ontroerende en inspirerende
verhalen uit de palliatieve zorg en meer

Agenda items
Elke 1ste woensdag van de maand AMERSFOORT
Lezing door spreker, georganiseerd door expertise centrum sterven.
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=884857
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Zie hier agenda

12/06 BUNNIK
Kennis delen rondom ethiek en spirituele zorg
Lees verder

15/06 AMSTERDAM
Oncologie in perspectief – (Over)leven
Lees verder

21/06 AMERSFOORT
Wat als oma wil rocken?
Lees verder

04/07 ROTTERDAM
''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke
(groot)ouder''
Lees verder

05/09 UTRECHT
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg.
Lees verder

19/09 EINDHOVEN
Van goede zorg naar optimaal comfort
Lees verder

25/09 HILVERSUM
Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase?’
Lees verder

03/10 MAARSSEN
Workshop ‘Alweer een goed gesprek! Nieuwe manieren om in gesprek te gaan
over levensvragen en levensverhalen
Lees verder

10/10 HEINKENSZAND
Wanneer begint het einde
lees verder

24/10 UTRECHT
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg.
Lees verder

28/10 UTRECHT
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=884857
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28/10 UTRECHT
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg.
Lees verder
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