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Zorg voor de zorgende
Ik schenk een kop thee in en lees de ochtendkrant, een rustmomentje voordat
ik op weg ga naar mijn werk in het ziekenhuis. Waar ik gisteravond mee naar
bed ging lees ik nu het vervolg in de krant en op internet: de terroristische
aanslag in Barcelona. Ik lees verhalen van ooggetuigen en de paniek en
ontzetting zijn voelbaar.
Lees hier verder

Of bekijk het hier

Project ‘Netwerken Integrale Kindzorg in
landelijke samenhang’ (NIK) voortvarend op
weg
In het najaar 2016 zijn wij gestart met de oprichting van zes regionale
netwerken ter verbetering van de zorg en ondersteuning aan ernstig zieke
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kinderen en hun gezinnen. Dit naar het voorbeeld van het reeds operationele
netwerk Holland-Rijnland. In Nederland hebben jaarlijks 5000 tot 7000 ernstig
zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. In de moeilijke
fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of
haar gezin de best mogelijke zorg krijgt.
Lees hier verder

Stoer…
"Ze moeten het weten," vertelt ze me. "Kinderen moeten serieus genomen
worden. Dat maakt dat ze na verlies niet achterblijven met een puzzel waar
stukjes van ontbreken."
Lees hier het ontroerende en eerlijke verhaal van Sander de Hosson

Column Erwin Kompanje, Iedereen gaat dood
Iedereen gaat dood. Dat is voor niemand een verrassing. Heel veel mensen
gaan dood wanneer er geen familie of vrienden bij aanwezig zijn. Soms zijn er
wel totaal vreemden bij aanwezig.
Lees hier verder

Bureau Kwiek
Laat zien wie je bent…..
hoe dat te doen lees je hier
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Bezoek hier onze website voor meer
interessant nieuws

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

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

06/10 EDE
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06/10 EDE
3e Nationale Congres voor Hospicezorg.
Lees verder

09/10 EDE
Welzijn in de zorg voor mensen met dementie.
Lees verder

10/10 HEINKENSZAND
Wanneer begint het einde
Lees verder

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

21 & 22/11 EDE
Oncologiedagen, Kunst en kunde.
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

15/03 HILVERSUM
Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase?
Lees verder
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