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Start palliatieve zorg bij dementie al bij opname. Het is belangrijk voor het
welbevinden van mensen met dementie dat palliatieve zorg al geboden wordt
vanaf hun opname in een verpleeghuis.
Lees verder

Groot vragenlijstonderzoek naar transmurale
samenwerking in Zuidwest-Nederland
Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland heeft het initiatief
genomen om een vragenlijstonderzoek uit te voeren 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.
Er is gestart met een vragenlijstonderzoek onder patiënten. Wij zoeken
(gespecialiseerd) verpleegkundigen die willen helpen met het uitnodigen van
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patiënten om de vragenlijst in te vullen.
Bekijk hier de website

Knelpuntenenquête richtlijn
"Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve
fase"
Op initiatief van het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) wordt de
richtlijn “Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase” gereviseerd (via de
evidence based methodiek). De voorbereidingen door de richtlijnwerkgroep zijn
al gestart, onder voorzitterschap van mevrouw prof. dr. C.C.D. van der Rijt.
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ﬁnanciert de richtlijn en verzorgt de
procesbegeleiding.
De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geformuleerd en opgenomen
in de vragenlijst. Hierdoor heeft u en alle andere betrokken partijen de
mogelijkheid om aan te geven welke knelpunten volgens u prioriteit hebben.
Bovendien kunt u de lijst met knelpunten zelf aanvullen.
De vragenlijst is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 5 juni a.s. Het
invullen duurt maximaal 10 minuten.
Vul hier de vragenlijst in

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland lanceert
TolkentelefoonApp
Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft de TolkentelefoonApp
gelanceerd, een app speciaal voor de zorgsector. Hiermee kan voor
anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld en
wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijker. De app is
kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland, waardoor zij –van
ambulante zorg tot het ziekenhuis- letterlijk zeven dagen per week en 24 uur
per dag een tolk ‘op zak’ hebben; binnen zestig seconden is de juiste tolk in de
ge enste taal beschikbaar
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gewenste taal beschikbaar.
Lees hier verder

UMCG: Intensieve samenwerking UMCG en
Prinses Máxima Centrum in zorg voor
kinderen met kanker
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Prinses Máxima
Centrum in Utrecht gaan intensief samenwerken in de zorg voor kinderen met
kanker. De samenwerking richt zich speciﬁek op de behandeling van kinderen
met protonentherapie, een nieuwe bestralingsbehandeling tegen kanker. Doel
is om kinderen met kanker vanuit beide locaties de best mogelijke zorg te
geven die naadloos op elkaar is afgestemd. Vandaag ondertekenen de
organisaties hiervoor een overeenkomst.
Lees hier verder

Nieuwsbrief Relief
Wat is jouw motivatie om te zorgen? Bestel nu het inspiratieboek 'Mijn
waardevolle zorgmomenten', met 17 zorgverhalen uit de praktijk,
reﬂectievragen en wel 22 schrijfopdrachten. Een leuk cadeau voor de Dag van
de Verpleging op 12 mei!
Bestel het hier

Lees hier de nieuwsbrief van Agora

Informatie over en van uit ZonMW
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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

11/05 EDE
Congres De zuster en de dood;
Lees verder

23/05 EDE
Omgaan met oncologische patiënten als dit niet jouw specialisme is?
Lees verder

06/06 AMERSFOORT
Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking.
Lees verder

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

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

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

03/10 MAARSSEN
Workshop ‘Alweer een goed gesprek! Nieuwe manieren om in gesprek te gaan
over levensvragen en levensverhalen
Lees verder
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10/10 HEINKENSZAND
Wanneer begint het einde;
Lees verder
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