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Open de nieuwsbrief in uw
browser

Beste lezer,
Hierbij treft u in deze roerige tijd een korte informatieve nieuwsbrief aan met
drie onderwerpen:


Corona informatie op Palliaweb



Geestelijke verzorging thuis



Actie mondkapjes Haaglanden

Veel sterkte allemaal.
Met vriendelijke groet,
Jopke Kruyt,
netwerkcoördinator
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Corona informatie op Palliaweb
Op Palliaweb* is vanuit de palliatieve zorg informatie beschikbaar.
Iedereen die op zoek is naar de laatste kennis en informatie over zorg aan
patiënten met COVID-19 besmetting vindt hierover informatie, verzameld op
basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn. Per zorglocatie
(thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of hospice) zijn documenten verzameld
conform drie richtlijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding en
onderliggend lijden. Klik voor deze informatie op de volgende
link: www.palliaweb.nl/corona
*Palliaweb is een landelijk kennisplatform, waar relevante en actuele kennis,
tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening in de
palliatieve zorg wordt verzameld.
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Geestelijke verzorging thuis
Signaleert u bij uw patiënt en/of zijn of haar naaste(n) zingevings- of
levensvragen, denk dan zeker nu ook aan de mogelijkheid van de inzet van
geestelijke verzorging in de eerste lijn. Diverse geestelijk verzorgers zijn
beschikbaar en de gesprekken zullen telefonisch of met beeldbellen mogelijk
zijn.
De aanvraag voor geestelijke verzorging thuis loopt via u als zorgverlener.
Bel: 06 - 3051 7950 of mail naar gvz@zorgmail.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van ZEL: https://zel.nl/geestelijkeverzorging-thuis/

Actie inzameling mondkapjes
Het Transmuraal Netwerk Haaglanden is in samenwerking met andere partijen
in de regio een inzamelingsactie begonnen voor mondkapjes. Hierbij worden
particulieren en bedrijven in de regio Haaglanden die momenteel mondkapjes
beschikbaar hebben opgeroepen om deze zo snel mogelijk in te leveren bij één
van de inleverpunten.
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Voor de actie is naast de website een speciaal telefoonnummer in het leven
geroepen dat van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur te bereiken is:
070-700 00 77. Er kan ook worden gemaild naar:
allemondkapjesverzamelen@transmuralezorg.nl
Voor meer informatie kijk op:
https://transmuralezorg.nl/nieuws/allemondkapjesverzamelen-inzamelingsactieregio-haaglanden/
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