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Beste lezer,
De eerste zomervakantiegangers komen alweer terug. Voor velen staat de
vakantie nog voor de deur. Voor de één een periode van ontspanning en voor
de ander een warme en drukke periode om zorg te verlenen. Goede palliatieve
zorg kan niet vooruitgeschoven worden, het is op tijd beginnen, steeds weer
bijstellen en steeds weer leren. Maar ook stilstaan bij wat goed gaat en waar
we elkaar kunnen vinden om deze mooie zorg met z’n allen blijvend te
verbeteren.
In dit nieuwsbericht wil ik jullie graag bijpraten over een aantal nieuwe
ontwikkelingen. Daarnaast geef ik jullie een inkijkje in een tweetal evenementen
die reeds hebben plaatsgevonden. Begin juli volgt er nog een scholingsbericht
met informatie over diverse scholingen en themabijeenkomsten die in het
najaar gepland zijn.
Ik wens jullie allemaal een mooie en goede zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Jopke Kruyt
Netwerkcoördinator
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Geestelijke gezondheid in de eerste lijn
De netwerken DWO (Delft Westland Oostland) en NWN (Nieuwe Waterweg
Noord) hebben in het voorjaar besloten om gezamenlijk op te trekken in de
organisatie van de geestelijke verzorging in de eerste lijn. Wij zijn erg blij te
kunnen melden dat ZEL (Zorggroep Eerste Lijn) dit wil oppakken. Daniëlle
Vissers is aangesteld als projectleider. De beide netwerkcoördinatoren zijn
vanaf de zijlijn betrokken bij de verdere ontwikkeling.
Op donderdag, 20 juni 2019 is de formele overeenkomst ondertekend door de
voorzitters van NPZ DWO (Marjolein van Bommel), NPZ NWN (Alfred Roobol)
en de bestuurder van ZEL (Sietske Herder).
Op korte termijn volgt meer informatie over de webpagina, voorwaarden en de
procedure voor de aanvraag van geestelijke verzorging in de eerste lijn in de
regio’s NWN en DWO.
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Foto (van links naar rechts): Sietske Herder, Alfred Roobol, Daniëlle Vissers en
Marjolein van Bommel

Symposium 15 jaar Bijna Thuis en 30 jaar Thuis
16 mei 2019 - Hospice en VPTZ Delft
Het is een mooie middag geworden waarbij de medewerkers van het hospice
samen met 150 genodigden hebben stilgestaan bij het mooi en bijzondere werk
van Hospice en VPTZ Delft. De muziek deze middag werd verzorgd door het
duo Komfort & Joy. Natuurlijk waren er ook sprekers aanwezig, namelijk:
Ageeth Ouwehand, de voorzitter van de Landelijke VPTZ, zij sprak over de rol
van de vrijwilliger. Hoe belangrijk dat zij er zijn en de vraag naar vrijwillige hulp
en ondersteuning zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Rob Bruntink, schrijver en eindredacteur van ons vakblad Pallium, schetste een
beeld van de toekomst van de palliatieve zorg. Een beeld dat ook wel zorgen
oproept met het oog op het gebrek aan verzorgenden en verpleegkundigen,
maar als je weet waar het naar toe gaat, kunnen wij ons daarop wel
voorbereiden. Er is veel werk aan de winkel.
Marinus van den Berg, geestelijk verzorger, nam ons mee in de wereld van de
niet uitgesproken vragen. Hoe mooi was zijn voorbeeld van een man die vraagt
hoeveel borreltjes hij mag drinken en in plaats van te zeggen: u mag er drie,
vraagt hij: heeft u dorst? En dan krijg je toch een heel ander gesprek. Er valt
nog veel te leren van Marinus, daarom is het fijn dat hij op 13 november voor
de vrijwilligers van het hospice een langere lezing komt geven.

https://mailchi.mp/cff699f94088/nieuwsbericht-netwerk-palliatieve-zorg-dwo-432217?e=b0db7dc437

3/5

25-6-2019

Nieuwsbericht Netwerk Palliatieve Zorg DWO

Terugblik
werkconferentie
Subscribe
Past Issues

Propallia 16 mei 2019

Translate

De jaarlijkse werkconferentie viel helaas gelijk met het lustrumfeest van het
hospice. Ondanks wederzijdse pogingen is het niet gelukt om dit anders te
organiseren.
Het thema was Ont-moeten. Tijdens de interactieve start in de hal, werd de
deelnemers gevraagd om op enkele vragen een keuze te maken en aan de ene
of de andere kant van een lijn te gaan staan. Daarna volgenden korte
gesprekken in tweetallen over enkele vragen. Het was een goed begin van een
middag met veel mooie ontmoetingen. Door omstandigheden was de eerste
spreker verhinderd. Rik Spann (musicoloog en leiderschapstrainer) heeft zowel
de eerste als de afsluitende lezing verzorgd met als doorlopend thema de
kracht van muziek in ont-moeten en ontmoeten. Tussendoor waren er 6
workshops, waarin het thema van de middag ook steeds weer terug kwam. Van
ethiek, rouw en moreel beraad tot gesprekken in de spreekkamer, onderwijs en
projecten. Een bruisende middag, waardoor deelnemers en de workshopleiders
weer volop inspiratie hebben gekregen.

Wegwijzer DWO
Voor patiënten en naasten is er een nieuwe Wegwijzer Palliatieve Zorg voor de
regio Delft-Westland-Oostland beschikbaar. Deze is te vinden op onze website.
Klik hiervoor op de volgende link: Wegwijzer DWO

Projecten in de regio
Er is een kort overzicht gemaakt van de lopende projecten van Propallia. Ben je
benieuwd? Klik dan op de volgende link: Overzicht Propallia
Binnenkort wordt meer bekend over de vervolgprojecten van Oog voor Naasten
en SigMa.
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Save the date
Op 1 oktober 2019 organiseert
O2PZ een landelijk symposium met
als titel:
Palliatieve zorg kun je leren
Klik voor meer informatie en
aanmelden op de volgende link:
Informatie en aanmelden symposium
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