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Beste lezer,
De meeste zomervakanties zijn inmiddels voorbij en we maken ons op voor het
najaar.
Meestal zijn er veel scholingen en symposia in het najaar, maar dat is nu toch
anders. Het is nog zoeken naar wat wel haalbaar is en hoe dan. De
verwachting is dat een groot deel van de bijeenkomsten voorlopig online plaats
zal vinden. Hoewel anders, blijkt dit ook een goede manier te zijn om kennis te
delen en elkaar te ontmoeten. Natuurlijk gaat onze voorkeur uit naar elkaar
fysiek ontmoeten, laten we hopen dat dit in de nabije toekomst weer mogelijk
zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Jopke Kruyt
Netwerkcoördinator NPZ DWO
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Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen
Volgende week dinsdag, 22 september a.s. vindt de eerste digitale
casuïstiekbespreking plaats onder begeleiding van 2 consulenten van de
Helpdesk. Informatief, maar ook zeker interactief.
17.00 – 18.30 uur via ZOOM
Onderwerp: Dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus voor verpleegkundigen die
toch nog willen deelnemen: geef je snel op via onderstaande button!
De volgende casuïstiekbespreking staat gepland op 24 november 2020 en
heeft als onderwerp: Palliatieve sedatie. Tegen die tijd wordt gekeken of dit
volgens planning op locatie kan of toch nog digitaal.
Voor de twee geannuleerde casuïstiekbesprekingen van dit voorjaar (dementie
en chronische ziektes) wordt nog gekeken naar alternatieve data.
Alle casuïstiekbesprekingen zijn geaccrediteerd.
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Meer informatie en aanmelden

Basisscholing voor verpleegkundigen
In samenwerking met de netwerken van Den Haag (Haaglanden) en Leiden
e.o. (Zuid Holland Noord) en het LUMC worden er weer basisscholingen voor
verpleegkundigen gegeven. Ook deze basisscholing zal digitaal zijn. Het LUMC
heeft besloten om tot maart 2021 geen fysieke scholingsbijeenkomsten te
organiseren. De groepen zijn klein (max.16 personen) en ook deze scholing is
zowel informatief als interactief. De scholing bestaat uit 3 dagen van 9.00 tot
14.00 uur.
De eerste scholing vindt plaats op 17 november, 23 november en 4 december
2020. Ook de data voor de volgende scholingen zijn inmiddels bekend.
Meer informatie en aanmelden

Basisscholing en casuïstiekbesprekingen voor
verzorgenden
Aan beide scholingen wordt achter de schermen hard gewerkt. Helaas is het
nog niet zeker of er dit jaar nog gestart gaat worden. Meer informatie volgt
z.s.m.

Save the date
5 november 2020 - Palliatieve Zorg: Elke keer anders - 8e nationaal congres
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(digitaal)
24 november 2020 - Palliatieve sedatie - casuïstiekbespreking voor
verpleegkundigen
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