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Nascholing en training palliatieve zorg januari t/m juni 2021
Onderwerp

2, 9 en 16 maart
19.00-21.30 uur

Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve
Zorgprofessionals
fase

15

22 maart
17.00-18.30 uur

Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg bij
parkinson: verdieping en samenwerking

ParkinsonNet
Utrecht

Besloten

24 maart
19.00-20.30 uur

Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg bij
parkinson: verdieping en samenwerking

ParkinsonNet
Zuidoost-Utrecht

Besloten

Nascholing: de stervensfase

Zorgprofessionals en
50
vrijwilligers

22 april
19.00-21.00 uur
11, 18 en 25 mei
19.00-21.30 uur
27 mei
16.00-18.00 uur
8 en 15 juni
16.00-18.00 uur

Doelgroep

Max
aantal

Datum en tijd

Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve
Vrijwilligers
fase

15

Casuïstiekbespreking: de stervensfase

Verpleegkundigen

15

Proactieve zorgplanning en gespreksvoering
in de palliatieve zorg

Zorgprofessionals

50

Docent(en)
Suzette van IJssel en Marc Rietveld
(geestelijk verzorgers Zin in Utrecht)
Marleen van Venrooij (PTMN), Marc Rietveld (Zin
in Utrecht), Anja Flipsen (Careyn), Mirjam
Hoogendoorn (Warande), Hilda Zuidam (Het
Bezinningshuis)
Marleen van Venrooij (PTMN), Eva Smit (Centrum
voor Levensvragen Midden-NL), Ria Anda (Vitras),
Mirjam Hoogendoorn (Warande)
Gon Uyttewaal en Petra Blommendaal,
Palliatieteam Midden-Nederland (PTMN)
Suzette van IJssel en Marc Rietveld
(geestelijk verzorgers Zin in Utrecht)
Anja Flipsen (PTMN)
Tessa Menick (Careyn, Stadshospice Utrecht)
Rob Bruntink, trainer en journalist

Zoom of live
Zoom
Zoom

Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom

Meer informatie en aanmelden
Inschrijving staat vanaf 1 maand van tevoren open voor medewerkers van aangesloten organisaties. De nascholingen zijn meestal geaccrediteerd voor
verpleegkundigen. Je kunt ook een bewijs van deelname ontvangen. Aan sommige scholingen zijn (lage) kosten verbonden, de meeste zijn gratis.
https://netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Scholing/Scholingen-netwerk-2021

In company
Alle cursussen en trainingen zijn ook in company beschikbaar. Heb je een scholingsvraag?
Neem dan contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl

In het najaar van 2021 kun je o.a. een nieuwe uitgebreide introductiecursus palliatieve zorg verwachten: 3x2 uur voor verpleegkundigen en 2x2 uur voor verzorgenden.
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Basiscursussen palliatieve zorg ROC 2021
De basiscursus palliatieve zorg bij het ROC is geaccrediteerd en er zijn kosten aan verbonden. Bij het netwerk aangesloten organisaties ontvangen uiterlijk
twee maanden van tevoren bericht over aanmelding voor de cursussen. Aan deze cursussen zijn kosten verbonden.
Onderwerp en datum
Basiscursus palliatieve zorg niveau 3/4 ROC
Voorjaar: start op 16 maart

Doelgroep

Duur cursus

Locatie

Verzorgenden

6 dagdelen

ROC Utrecht

Verpleegkundigen

6 dagdelen

ROC Utrecht

Najaar: start op 12 oktober
Basiscursus palliatieve zorg niveau 4/5/6 ROC
Voorjaar: start op 16 maart
Najaar: start op 12 oktober
Meer informatie vind je op https://netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Scholing/Scholingen-netwerk-2021

In het najaar van 2021 kun je o.a. een nieuwe uitgebreide introductiecursus palliatieve zorg verwachten: 3x2 uur voor verpleegkundigen en 2x2 uur voor verzorgenden.

