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Nieuws uit de SIG Spirituele zorg
Lees hier de nieuwsbrief

In gesprek over leven en dood
Wijkverpleegkundigen en palliatieve zorg aan niet-westerse migranten
Een onderzoek naar de ervaringen van en benodigde competenties voor
wijkverpleegkundigen die te maken hebben met palliatieve zorgverlening aan
niet-westerse migranten. Door Inez Visser en Lieke Visser, twee hboverpleegkunde studentenaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees hier het verslag

Als ik ouder word: het leven van alledag
In deze website vind u verhalen en vragen over het ouder worden. Om over na
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=745441
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In deze website vind u verhalen en vragen over het ouder worden. Om over na
te denken en over te praten. Deze website is ontwikkeld door ouderen en
professionals van het Netwerk 100, het welzijns- en zorgnetwerk van Zuidoost
Gelderland. De website geeft handvatten tot een gesprek, over leven maar ook
over dood.
Bekijk hier de website

Handreiking zorg in de laatste levensfase van
dak- en thuislozen
In Nederland zijn er op dit moment ruim 30 duizend mensen geregistreerd als
'dak- en thuisloos', dat wil zeggen zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats,
slapen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden.
Lees hier de handreiking

Hoe ga je als zorgprofessional om met
ouderen die hun leven voltooid vinden?
Hoe ga je als verpleegkundige of verzorgende om met ouderen die lijden aan
een voltooid leven? Aliëtte Jonkers interviewde voor het blad Nursing docentonderzoeker Els van Wijngaarden, die vorig jaar aan de Universiteit voor
Humanistiek promoveerde op een onderzoek naar voltooid leven. Stap uit de
‘doe-stand’, adviseert Van Wijngaarden, samen met andere deskundigen.
“Probeer het te begrijpen en niet te oordelen, mensen willen gehoord worden.”
Ook vertelt Van Wijngaarden over het verschil tussen sociale eenzaamheid en
existentiële eenzaamheid.
Lees hier meer op de website

Lees hier de nieuwsbrief van Agora

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=745441
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Lees hier de nieuwsbrief van het IKNL

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.
Zie hier agenda

07/03 GRONINGEN
Komt een kind bij de dokter; symposium over palliatieve kindzorg en
begeleiding
Lees verder

08/03 DE KUIP, ROTTERDAM
Vierde Nationale AYA ‘Jong en kanker’ symposium.
Lees verder

16/03 ZWOLLE
Symposium In vertrouwde handen.
Lees verder

21/03 EDE
Dag van de medicatieveiligheid;
Lees verder

22 - 23/03 ARNHEM
Seminar voor gevorderden, ontwikkelingen in de palliatieve zorg:
Lees verder

13/04 ZWOLLE
Middagsymposium Zingeving in zorg en welzijn: ook dat nog?!
Lees hier het programma

12/06 BUNNIK
Kennis delen rondom ethiek en spirituele zorg
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=745441
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Kennis delen rondom ethiek en spirituele zorg
Lees hier het programma
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