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Beste lezer,
Een nieuw jaar alweer, met alvast een eerste overzicht van de activiteiten in het
netwerk: scholingen en themabijeenkomsten. Veel mogelijkheden om kennis te
delen, vaardigheden te leren en stil te staan bij alle dimensies in de palliatieve
zorg en netwerken.
Sommige activiteiten liggen al vast, andere zijn nog in ontwikkeling. Van een
paar activiteiten wordt in deze nieuwsbrief een tipje van de sluier opgelicht.
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Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen
Ook in 2020 zullen er voor verpleegkundigen casuïstiekbesprekingen
georganiseerd worden. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om vanuit
eigen casuïstiek en die van anderen te leren en te reflecteren rondom een
specifiek thema. De avonden worden begeleid door twee consulenten van de
Helpdesk Haaglanden DWO. Locatie: RdGG, Delft
Data en de onderwerpen:
Dinsdag 17 maart 2020: Dementie en palliatieve zorg
Dinsdag 16 juni 2020: Chronische ziekten en palliatieve zorg (hartfalen,
COPD en Parkinson)
Dinsdag 22 september 2020: Dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding
Dinsdag 24 november 2020: Palliatieve sedatie
Meer informatie en aanmelden
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Workshops STEM
Eind 2019 zijn er 2 workshops geweest van STEM – sterven op je eigen
manier. Vanwege de grote belangstelling zijn er twee extra bijeenkomsten
gepland:
woensdag 12 februari 2020 van 17.30 tot 21.00 uur (er zijn nog maar enkele
plaatsen vrij)
woensdag 25 maart 2020 van 13.30 tot 17.00 uur
Meer informatie workshop STEM en aanmelden

Daarnaast bieden wij voor mensen die de startbijeenkomst STEM hebben
gevolgd in november of december, een verdiepingsmodule aan. In deze
module herhalen we voor een deel de (STEM-)kennis die in de eerste ronde is
opgedaan. We gaan echter vooral aan de slag met concrete en verdiepende
oefeningen om in contact te zijn met patiënten (zorgvragers), met elkaar (als
zorgverleners) en met jezelf. Er zijn twee verdiepingsbijeenkomsten gepland:
woensdag 12 februari 2020 van 13.30 tot 17.00 uur
woensdag 25 maart 2020 van 17.30 tot 21.00 uur
Locatie van de workshops: Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Meer informatie verdiepingsmodule STEM en aanmelden

Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen
In april 2020 start weer de basisscholing voor verpleegkundigen. Deze scholing
vindt plaats in het LUMC. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij
palliatieve zorg dan biedt deze scholing je kennis en inzichten voor verdere
professionalisering. Deze driedaagse scholing wordt georganiseerd door het
Expertise team palliatieve zorg LUMC en de netwerken Palliatieve zorg Leiden,
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Den Haag en Delft.
Na deze dagen ben je echt goed op de hoogte van wat palliatieve zorg is, heb
je meer praktische kennis over palliatieve zorg en kun je je professionele rol als
verpleegkundige in de zorg bij mensen in de palliatieve fase beter invullen.
Data: 14 april, 19 mei en 28 mei 2020
Meer informatie en aanmelden

Basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden
De basisscholing voor verzorgenden zal in het najaar van 2020 georganiseerd
worden. Nu zijn we bezig met een update van de huidige scholing met wellicht
een iets andere invulling van het programma. Meer hierover in een volgend
scholingsbericht.

Basisscholing palliatieve zorg voor helpenden
In samenwerking met de afdeling Opleidingen van Pieter van Foreest wordt er
gewerkt aan een basisscholing palliatieve zorg voor helpenden. Deze zal ook
dit jaar nog gaan plaatsvinden.

Save the date:
Werkconferentie Propallia
Op 4 juni 2020 wordt de jaarlijkse werkconferentie van Propallia gehouden.
Wat verder in het vat zit:


Symposium met NWN Spirituele zorg eind juni / begin juli 2020



Themabijeenkomst Oog voor naasten
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