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Basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden
Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen

Beste lezer,
Voor u ligt het eerste scholingsbericht van 2019 in een nieuwe ´jas´. Naast dit
scholingsbericht, die we 4 keer per jaar willen sturen, komt er ook een
nieuwsbericht met activiteiten en landelijke ontwikkelingen. Mocht u geen
belangstelling hebben voor een van beide nieuwsbrieven, dan kunt u dat aan ons
doorgeven per mail (klik hier).
Inmiddels is januari alweer bijna voorbij en zijn er veel activiteiten en
ontwikkelingen opgestart voor 2019.
Palliatieve zorg is netwerkzorg. Niemand kan het alleen, we hebben elkaar nodig
om goede palliatieve zorg aan patiënt, cliënt, gast en zijn naasten te kunnen
bieden. Het nieuwe jaar biedt weer veel mogelijkheden om als vrijwilliger of
zorgverlener te leren, kennis te delen en geïnspireerd te raken. Met de recente
formele toekenning van gelden voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, zal er
ook op dit gebied komend jaar nog e.e.a. gaan gebeuren.
Via de scholingsberichten willen wij u informeren over scholingen en activiteiten
op het gebied van palliatieve zorg in de regio DWO en een kijkje geven in het
bovenregionaal en landelijk aanbod. Geplande activiteiten in de regio staan ook
in de Agenda op onze website: https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/dwo/agenda
Heeft u zelf ideeën of wensen met betrekking tot een thema, dan nodigen wij u van
harte uit deze met ons te delen. Mogelijk kunnen we dit dan als netwerk oppakken
in de regio. Ons e-mailadres is: dwo@netwerkpalliatievezorg.nl
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Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen
Dit jaar zijn er vier casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen gepland. De
besprekingen zijn thematisch en worden begeleid door twee consulenten van de
Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO. De besprekingen zijn
geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V.
Tijd: 17.00 – 19.30 uur in Delft. Opgeven is noodzakelijk.
De eerste casuïstiekbespreking is op:
dinsdag, 5 februari: Pijn in de palliatieve fase
Voor meer informatie en opgeven (vóór 28 januari 2019) kijk op onze website
middels onderstaande link.
Overige data en thema's voor 2019 zijn:
19 maart - zingeving en spirituele zorg
4 juni - euthanasie en voltooid leven
15 oktober - misselijkheid en braken (en andere symptomen)
Meer informatie

Basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden
Bij voldoende inschrijvingen zal zowel in het voorjaar als in het najaar een
basisscholing voor verzorgenden worden georganiseerd. De scholingen vinden
plaats in Delft. Voor verzorgenden werkzaam bij één van de participerende
organisaties in het netwerk DWO geldt een gereduceerd tarief.
Data voor de scholing in het voorjaar:
Maandagen: 4 maart (hele dag), 18 maart, 1 april, 15 april ('s middags).
Voor meer informatie en opgeven (vóór 18 februari 2019) kijk op onze website
middels onderstaande link. De data voor het najaar zijn nog niet bekend.
Meer informatie

Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen
In samenwerking met de netwerken van Den Haag en Leiden e.o. wordt er drie
keer per jaar de basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen
aangeboden in Leiden. Deze scholing is alleen voor verpleegkundigen en
geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. De eerste groep van dit jaar is
half januari al gestart. De tweede groep van dit jaar heeft de lesdagen op:
9 april, 16 mei en 18 juni 2019
Kijk voor meer informatie en opgeven op onze website middels onderstaande
link:
Meer informatie

Save the date:
16 mei 2019 Propallia werkconferentie

Forward

Share

Share

Tweet

Copyright © 2019 Netwerk Palliatieve Zorg DWO, All rights reserved.

Klik hier om uw mailadres te wijzigen of Klik hier om u af te melden.

