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Gratis app: gesprek in laatste levensfase
Before you leave’ is een nieuwe app om persoonlijke gesprekken te voeren met
mensen die weten dat ze op korte termijn komen te overlijden.

Lees hier verder

Welk einde is gepast voor mijn demente
moeder?
De moeder van hogeschooldirecteur Hedzer Schotsman is door dementie al
jaren in de situatie die zij altijd wilde vermijden. Euthanasie bleek niet meer
mogelijk. Onverteerbaar, vond haar zoon. Totdat hij in gesprek raakte met
Michael Echteld, lector zorg rond het levenseinde.
Lees hier verder
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Neutrale niet-reanimatiepenning eindelijk feit
Begin juni vond de ofﬁciële lancering plaats van de niet-reanimerenpenning.
'Dit is het resultaat van een jarenlange lobby. Ik ben blij dat deze neutrale
penning nu eindelijk beschikbaar is', zegt Thijs Tromp, directeur van Reliëf.
Lees hier verder

Oproep!! Onderzoek palliatieve zorg voor
mensen met een verslaving
Binnenkort start het expertisecentrum Palliatieve Geneeskunde van het
Radboudumc, i.s.m. het Leger des Heils, een onderzoek naar palliatieve
zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek. In Nederland
is er bij veel zorgverleners onvoldoende bekend over de speciﬁeke noden
van en omgang met deze doelgroep. Ook kennis over de organisatie van
en regie binnen deze zorg blijkt onvoldoende.

Lees hier verder

Palliatieve sedatie: ‘Observeer symptomen in
plaats van slaap’
Om te bepalen of palliatieve sedatie werkt, wordt vaak de vraag gesteld of de
patiënt diep genoeg in slaap is. Maar dat is niet de belangrijkste vraag, stelt
specialist ouderengeneeskunde Rogier van Deijck in zijn proefschrift over
continue palliatieve sedatie. Veel verpleegkundigen zien alleen diepe sedatie
als ‘echte sedatie’.
Lees meer
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Bezoek hier onze website voor meer
interessant nieuws

Lees hier de nieuwsbrief van Agora

Lees hier de nieuwsbrief van het IKNL

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

05/09 & 24/10 & 28/11 UTRECHT
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg.
Lees verder

14/09 BUNNIK
Symposium Hartfalen.
Lees verder

15&16/09 LEUVEN
Internationale Nursing Ethics – Ethics in Care Conference.
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
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=919405
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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

30/11 & 1/12 AMSTERDAM
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen.
Lees verder

20 t/m 23/3 RADBOUDUMC NIJMEGEN
‘Suffering, Death and Palliative Care’ 2018
Lees verder
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