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Beste lezer,
Zoals u waarschijnlijk middels andere kanalen hebt vernomen, gaan de
palliatieve netwerken van DWO en NWN na de zomer één netwerk vormen.
Vooruitlopend daarop hebben we besloten om de scholingsberichten vanaf nu
alvast gezamenlijk op te pakken. Tot de zomer is de verwachting dat de
bijeenkomsten in verband met de coronamaatregelen digitaal zullen
plaatsvinden. Na de zomer hopen we weer fysieke bijeenkomsten te kunnen
organiseren. En wie weet, zullen er dan ook zo nu en dan digitale
bijeenkomsten zijn, omdat het voor sommige onderwerpen geen belemmering
is en het ook veel reistijd scheelt.
Voor nu treft u een overzicht aan van bijeenkomsten in de DWO en NWN regio
en vanuit de beide consortia.
Wij wensen u een mooie en gezonde lente toe.
Met vriendelijke groet,
Huub Schreuder en Jopke Kruyt
Netwerkcoördinatoren NWN/DWO
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Casuïstiekbespreking voor verzorgenden
20 april 2021 van 14.00 tot 15.30 uur (digitaal): Palliatieve sedatie
Doelgroep: verzorgenden
Consulenten: Thea Groenewegen en Roely van Maanen
Deze casuïstiekbespreking is inmiddels vol. Na aanmelding word je op de
wachtlijst gezet. Bij voldoende belangstelling wordt er voor de zomer nog een
herhalingsbijeenkomst gepland.
Meer informatie en aanmelden

Verdiepingsmodule STEM - Sterven op je eigen
manier
10 mei 2021 van 14.00 tot 17.00 uur (digitaal) verdiepingsbijeenkomst STEM.
Doelgroep: zorgverleners en vrijwilligers VPTZ
Docent: Bert Buizert van stichting STEM
De verdiepingsbijeenkomst is alleen voor zorgverleners en vrijwilligers die de
workshop STEM hebben gedaan. Heb je deze workshop niet gevolgd, dan kan
je niet deelnemen aan de verdiepingsmodule.
https://mailchi.mp/a83a70d50ebe/nieuwsbericht-netwerk-palliatieve-zorg-dwo-6244465?e=b0db7dc437
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Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen
Jaarlijks organiseert Propallia vier casuïstiekbijeenkomsten in Delft, die geleid
worden door consulenten van de Helpdesk Haaglanden-DWO. Iedere
bespreking heeft een ander thema. De volgende is op 11 mei 2021 van 18.30
tot 20.15 uur (digitaal): ACP / advanced care planning
Doelgroep; verpleegkundigen
Consulenten: Wim Jabroer en Marianne Lucassen
ACP is een van de belangrijke pijlers voor goede palliatieve, zoals deze is
omschreven in het landelijk Kwaliteitskader palliatieve zorg. Aan de hand van
casuïstiek gaan de consulenten met de deelnemers in gesprek over o.a. wat is
ACP, waarom is het belangrijk , wat is je rol als verpleegkundige hierin en waar
loop je tegenaan in je eigen werksituatie.
Meer informatie en aanmelden

Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen
NPZ DWO organiseert samen met de netwerken van Den Haag (Haaglanden)
en Leiden e.o. (Zuid Holland Noord) en het LUMC al een aantal jaren de
basisscholing voor verpleegkundigen. Hierdoor zijn er op meerdere momenten
in het jaar een mogelijkheid om deze te volgen. Het LUMC afdeling bij- en
nascholingen organiseert de scholing. De lessen worden gegeven door
consulenten en palliatief verpleegkundigen uit de hele regio.
Doelgroep: verpleegkundigen
De scholing is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.
De eerstvolgende basisscholing start weer op 4 november 2021.
Ook de datum voor volgend jaar is inmiddels bekend: 25 januari 2022
Meer informatie en aanmelden
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In samenwerking met de netwerken palliatieve zorg Haaglanden en Zuid
Holland Noord en het expertise team palliatieve zorg van het LUMC zullen er in
2021 weer masterclasses worden georganiseerd.
Doelgroep: verpleegkundigen
De volgende masterclass (digitaal) vindt plaats op:
25 mei 2021 (van 8.45 tot 12.15 uur) - thema: Palliatieve gesprekken
Meer informatie en aanmelden

Kennismarkt
Wil je informatie krijgen over de vele projecten en onderzoeken die afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden op het gebied van Palliatieve zorg? Laat je
inspireren en kijk wat passend is om in je eigen werk / organisatie in te gaan
voeren. Consortium Propallia organiseert op 3 juni een kennismarkt over zeer
diverse onderzoeksresultaten en instrumenten in de palliatieve zorg.
Doelgroep: zorgverleners, beleidsmakers, docenten, vrijwilligers, managers die
betrokken zijn bij de palliatieve zorg.
3 juni 2021 van 15.00 – 17.00 uur (digitaal)

Meer informatie en aanmelden

Save the date
Casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen
16 september 2021 van 17.00 tot 19.30 uur (inclusief broodmaaltijd): Niet alles wat
kan hoeft. Doodgewoon Dood
Consulenten: Marijke Tonino en Marion Wouters
https://mailchi.mp/a83a70d50ebe/nieuwsbericht-netwerk-palliatieve-zorg-dwo-6244465?e=b0db7dc437
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9 november 2021 van 17.00 tot 19.30 uur (inclusief broodmaaltijd): Delier
Past Issues
Consulenten: Thijs de Boer en Mascha Oudemans
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Masterclasses
22 juni 2021 - thema: Palliatief redeneren
14 september 2021 - thema: Sterfstijlen
Doelgroep: verpleegkundigen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Forward

Share

Share

Tweet

Copyright © 2021 Netwerk Palliatieve Zorg DWO, All rights reserved.

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

https://mailchi.mp/a83a70d50ebe/nieuwsbericht-netwerk-palliatieve-zorg-dwo-6244465?e=b0db7dc437

5/5

