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Informatie over communicatie; Samen
Bouwen aan Vertrouwen
Tussen patiënt, naasten en hulpverleners
Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is
niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom
heeft project Samen bouwen aan vertrouwen vier ﬁlmpjes en een brochure
ontwikkeld. Na een moeilijk gesprek over het levenseinde is het logisch om
vragen, twijfels en angsten te hebben. Het is voor de cliënt belangrijk om niet
met deze gedachten rond te blijven lopen. Als hulpverlener kun je veel van
deze onzekerheden wegnemen door een gesprek aan te gaan.
Door middel van vier ﬁlmpjes en een informatiebrochure wil het Netwerk
Palliatieve Zorg Rotterdam&omstreken (NPZR&o), patiënten, hun naasten en
hulpverleners stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge communicatie en
bij het samen keuzes maken als iemand niet meer beter kan worden.

Lees hier verder
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Informatie van de overheid
Op 11 juli is een Kamerbrief over palliatieve zorg gepubliceerd. Deze brief is
een vervolg op het Algemeen Overleg Decentralisatie / Wijkverpleging /
Palliatieve zorg van 1 februari 2017.
De aanpassing van de regeling ptz (palliatief terminale zorg) is goed verlopen.
Voor (beperkte) nadelige gevolgen voor enkele hospices door de aanpassing in
de referentieperiode wordt een oplossing gezocht. Voor de palliatieve zorg in
brede zin geldt dat er al op alle onderwerpen uit de brief ‘Palliatieve zorg, een
niveau hoger’ goede voortgang wordt geboekt. Het aanvullende inzicht in
knelpunten vanuit de analyse van de NZa zal worden meegenomen door het
praktijkteam palliatieve zorg en bij de verdere doorontwikkeling van de
bekostiging van de zorg door de NZa zelf.
Lees hier de kamerbrief

Praktijkteam palliatieve zorg gaat door
Lees het nieuwsbericht Praktijkteam palliatieve zorg gaat door op de website
Rijksoverheid.nl. Daarin wordt oa. een korte ﬁlm van het praktijkteam onder
de aandacht gebracht.

Agora heeft besloten niet mee te gaan in één
organisatie met Fibula en IKNL
Agora, Fibula en IKNL zijn vorig najaar gestart met de verkenning van een
verdergaande samenwerking in de palliatieve zorg. Agora zal zich echter op dit
moment als zelfstandige organisatie blijven richten op haar kerntaak.
Lees verder
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Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op
14 oktober
De dag van de palliatieve zorg is een belangrijk moment om burgers, patiënten,
naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan
van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland.
Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken en hoe
belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken.
Lees verder

Levensvragen...Wanneer gaan ze leven?
Zit jij weleens met levensvragen? En spreek je erover? Agora ging op pad en
vroeg het aan mensen op straat. Benieuwd of het aansluit bij jou ervaringen?
Lees verder

Verhaal: mijn eerste euthanasie
Voor het eerst in mijn loopbaan ga ik een vorm van euthanasie toepassen. Dat
is abnormaal. Normaal is dat je dat als huisarts gemiddeld twee keer per jaar
doet. Dat zou in mijn geval ruim 70 keer zijn.
Lees verder

Bezoek hier onze website voor meer
interessant nieuws

Lees hier ontroerende en inspirerende
verhalen uit de palliatieve zorg en meer
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=955129
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Lees hier de nieuwsbrief van ZonMW

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

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
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=955129
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05/09 & 24/10 & 28/11 UTRECHT
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg.
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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