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Zo reageer je op 'Zuster, ik wil niet meer'
Als iemand tegen je zegt ‘ik wil niet meer’ is dat een heftige boodschap, waar
emotionele verhalen achter kunnen zitten. Hoe reageer je? Vier deskundigen
geven praktische adviezen.
Lees hier de adviezen

Informatie over hospice Xenia, het enige
hospice voor jongeren in Nederland.
Jonge patiënten met een levensbedreigende ziekte verlangen bijzondere
aandacht. Door hun ziekte hebben zij in veel gevallen intensieve,
verpleegtechnische en medische zorg nodig. Het is niet altijd mogelijk dat deze
zorg door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden geboden. De
zorgverlening binnen Xenia wordt in een huiselijke omgeving geboden en komt
zo het ‘dichtst bij thuis’.
Xenia is speciaal gericht op jongeren en jong volwassenen met een leeftijd die
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kan variëren van 16 tot ongeveer 40 jaar. In Nederland kennen wij
kinderhospices, voor kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar. Daarnaast zijn er de
reguliere hospices voor volwassenen. Wij zijn van mening dat de omgeving en
de benadering van patiënten met een levensbedreigende ziekte afgestemd
moet zijn op deze leeftijdscategorie, rekening houdend met hun wensen en
hulpvragen.
Bekijk hier de website

Lees hier de nieuwsbrief van Agora

Lees hier de nieuwsbrief van het IKNL

Lees hier de nieuwsbrief van 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.
Zie hier agenda

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

11/05 EDE
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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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Toon deze email in browser
Ons email adres:
info@palvoorprofs.nl
Palvoorprofs.nl
Churchilllaan 11
Utrecht, Utrecht 3527 GV
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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