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Basisscholing Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen
Week van de vraag 2018
VWS focust op palliatieve zorg
Geestelijke Verzorging in de eerste lijn
Interview met Carlo Leget

Beste lezer,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2018 in een 'nieuwe jas'. Naast deze
Nieuwsberichten die wij 6 keer per jaar willen gaan versturen, komt er ook een
nieuwsbrief met alleen informatie over scholingen en andere activiteiten: de
Scholingsberichten. Mocht u geen belangstelling hebben voor een van beide
nieuwsbrieven, dan kunt u dat aan ons doorgeven per mail (klik hier).

Wij wensen u:
mooie feestdagen en veel gezondheid en inspiratie in 2019!

Basisscholing Palliatieve Zorg voor Verzorgenden
Verzorgenden van Pieter van Foreest, Careyn en Buurtzorg en een
mantelzorgconsulent van SWO Midden Delfland hebben op 19 november 2018
het certificaat ontvangen voor de basisscholing Palliatieve Zorg voor
Verzorgenden. De volgende basisscholing voor verzorgenden is in het voorjaar
van 2019.
‘Het was niet alleen
passief kennis
opnemen. Heel
waardevol en leerzaam
dat we veel discussies
konden voeren'.

Basisscholing Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen
De volgende basisscholing voor verpleegkundigen start op 17 januari 2019.
Meer informatie

Week van de vraag 2018
In oktober is in de netwerken van Propallia (NPZ Haaglanden, Midden-Holland,
Zuidholland Noord en DWO) de Week van de vraag gestart.
Vele zorgverleners en vrijwilligers zijn met patiënt, cliënt, gast en/of naasten in

RSS

gesprek gegaan. Helaas zijn er geen ervaringen uit de DWO regio gedeeld.
Onder de DWO inzendingen kon dus geen boekenbon worden verloot.
Maar het stellen van De Vraag kan natuurlijk altijd. En wij zijn heel benieuwd
hiernaar. Heeft u (nog) ervaring(en) met het stellen van De Vraag? Dan vernemen
we graag nog uw reactie. Deze kunt u nog tot 31 januari 2019 delen via dit
formulier (klik hier).
De ingezonden ervaringen worden daarna volledig anoniem gebundeld en via de
websites van de netwerken gedeeld.
Meer informatie

VWS focust op palliatieve zorg
In november 2018 heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer een brief
gestuurd: Focus op palliatieve zorg. Hij geeft hierin een 2 sporenbeleid aan:
verbeteringen in praktijk brengen en meer bekendheid geven aan palliatieve
zorg. Veel werk aan de winkel voor ons allen, maar het biedt zeker ook veel
mogelijkheden.
Lees de brief van de minister

Geestelijke Verzorging in de eerste lijn
Een van de 4 dimensies binnen Palliatieve zorg is de Spirituele Zorg. Spirituele
zorg staat wat minder op de voorgrond en is vooral bij mensen thuis om allerlei
redenen (te) weinig in beeld. Minister De Jonge heeft gelden beschikbaar gesteld
om op een structurele wijze invulling te geven aan spirituele zorg in de eerste lijn.
De gelden zullen de eerste 2 jaar gekoppeld worden aan de palliatieve
netwerken.
Het gaat hierbij om gelabeld geld voor scholing van vrijwilligers en zorgverleners
en voor inzet van geestelijke verzorgers bij mensen thuis. Ook is duidelijk dat het
niet alleen om mensen in de palliatieve fase gaat, maar ook om alle mensen met
levensvragen die thuis wonen en waar de omgeving onvoldoende steun kan
bieden.
Bij de invulling van geestelijke verzorging in de DWO regio zullen we gebruik
maken van deskundigen in deze regio en van de vragen en wensen van inwoners,
vrijwilligers en zorgverleners, waar mogelijk ook in samenwerking met de
palliatieve netwerken van Propallia en Nieuwe Waterweg Noord.
Wij houden u op de hoogte. En heeft u zelf ideeën, wensen of ervaren
knelpunten? Mail naar dwo@netwerkpalliatievezorg.nl
Lees de brief van de minister

Interview met Carlo Leget
Carlo Leget is hoogleraar Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg. In een kort
interview geeft hij zijn visie op zingeving en ethiek in het dagelijkse leven.
Lees het interview
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