PalliArts regio Gelderse Vallei
PalliArts is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Met het idee won het
Netwerk de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. Samen met IKNL en VGZ werd een app ontwikkeld met
relevante informatie over palliatieve zorg onder handbereik. Sinds de lancering in maart 2016 is
PalliArts al ruim 25.000(!) keer gedownload en in korte tijd zeer populair geworden. De afgelopen
twee maanden hebben de Netwerkcoördinator en twee palliatief consulenten van het team Vallei &
Veluwe en het Palliatief Team ZGV de app gezamenlijk gevuld met regionale informatie. PalliArts is
klaar voor gebruik en gratis te downloaden via App Store of Google Play Store.
Voor wie
PalliArts is primair bedoeld voor (huis)artsen, medisch specialisten en specialisten ouderenzorg, maar
is ook geschikt voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de palliatieve zorg. De app is
gemakkelijk in gebruik, de informatie compact en handig, vooral wanneer er ter plekke iets
opgezocht moet worden. Vanuit de app kan rechtstreeks gebeld worden met een zorginstelling of
met een consultatieteam.
Welke informatie
Richtlijnen palliatieve zorg: PalliArts bevat een
samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze
op www.pallialine.nl staan.
In de app staan handige tools zoals omrekentabellen,
diverse checklists en samenvattingskaarten van richtlijnen.
Het zorgaanbod (organisaties) in de regio
Gelderse Vallei zoals wijkteams thuiszorg, hospice
voorzieningen, vrijwilligersorganisaties, inloophuizen,
dienstapotheken etc.
Bedden vrij laat het beschikbaar aantal bedden in onze
hospices zien. Deze informatie wordt 2x per week
geactualiseerd.

Consultatie: het IKNL consultatieteam Vallei & Veluwe
voor vragen over (complexe) zorgsituaties, Palliatief Team
ZGV voor intercollegiaal overleg en de SCEN arts voor
consultatie bij euthanasie.

Voorlichtingsfolders: de app bevat diverse
patiëntenfolders die rechtstreeks naar de patiënt gemaild
kunnen worden.
RTA: Een link naar de werkafspraak ‘Consultatie en
spoedopname in hospicevoorziening buiten kantoortijden’
en ‘Tijdelijke opname in hospicevoorziening’.
PalliArts kan altijd aangevuld worden met nuttige informatie. Mist u iets? Neem dan contact op met
Anja Oostveen; a.oostveen@icare.nl. Wij wensen u veel plezier en gebruiksgemak van PalliArts.

