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Artikel Waardevol afscheid nemen en zinvol het leven
vieren

Beste lezer,
Ja, u leest het goed: een scholingsbericht. Graag informeer ik u over de
Propallia webinar op 4 juni, een webinar met Saskia Teunissen op 26 mei
2020, een digitale basisscholing Covid-19 én twee interessante artikelen over
palliatieve zorg in tijden van Corona.
Helaas nog geen fysieke bijeenkomsten, maar kennis en ervaringen delen,
leren en geïnspireerd worden kan gelukkig op meer manieren.
Met vriendelijke groet,
Jopke Kruyt
Netwerkcoördinator NPZ DWO
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Propallia Webinar - donderdag 4 juni 2020 - 14.0016.00 uur
Coronavirus, palliatieve zorg in tijden van crisis
De COVID-19 uitbraak plaatst de zorg voor grote uitdagingen. Naast aandacht
voor preventie en curatie is er ook steeds meer aandacht voor wat het
ziektebeeld, de hogere sterftecijfers en de noodzakelijke beschermende
maatregelen betekenen voor de palliatieve zorg. Hoe biedt u goede palliatieve
zorg in tijden van COVID-19? De lessen die we in de Propallia-regio hierin
geleerd hebben en aan het leren zijn, willen we in deze online werkconferentie
met elkaar delen, zodat we dergelijke crisissituaties beter toegerust het hoofd
kunnen bieden.
Dit webinar komt in plaats van de eerder aangekondigde werkconferentie
'Samen beslissen in de palliatieve zorg'.
Meer informatie en aanmelden
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Interview en webinar met Saskia
Teunissen - dinsdag 26 mei 2020 10.30-12.30 uur
Guus Schrijvers heeft een gesprek met Saskia
Teunissen over palliatieve zorg voor mensen met
Corona. Het levert een waardevol artikel op. Het artikel
sluit af met de aankondiging voor een webinar. Klik op
de volgende link om het artikel te lezen: artikel Guus
Schrijvers
Op dinsdag 26 mei 2020 van 10.30 tot 12.30 uur vindt
het webinar Palliatieve Zorg in tijden van
corona plaats. Saskia Teunissen houdt van 11.30 tot
12.30 uur een interactieve inleiding over dit onderwerp.
Er is dan volop gelegenheid om vragen te stellen en
met Teunissen in discussie te gaan. Van 10.30 tot
11.30 uur komen enkele goede voorbeelden van
palliatieve zorg in tijden van corona aan de orde. Vanaf
medio mei staat het programma op de website. Klik
dan hier voor meer informatie en inschrijving.

Basisscholing Covid-19 en palliatieve zorg
De basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg is een korte serie scholingen
ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC. Deze
scholing behandelt uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn bij de zorg
voor patiënten met COVID-19 en is grotendeels gebaseerd op informatie die te
vinden is op Palliaweb. Kijk voor meer informatie en aanmelden
op: https://www.palliaweb.nl/opleidingen/covid-19-en-palliatieve-zorgbasisscholing
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Artikel Waardevol afscheid nemen en zinvol het leven
vieren
In dit artikel gaan vier ritueelbegeleiders in op verschillende mogelijkheden om
op een waardevolle manier afscheid te nemen, ook in coronatijd. Zij geven
mooie voorbeelden van de kracht van rituelen bij afscheid in een 1,5 m
samenleving. Klik hier voor het artikel.
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