
 
 
 

 
 
 
 

 

Nieuws van onze regio  
 De 2e scholing Docentenprofessionalisering is afgerond. Er waren 15 deelnemers. Een aantal TOPS: 

Meerdere gastsprekers, verschillende onderwerpen, veel informatie; veel materialen en bronnen 
aangeboden, diversiteit naar diverse 'soorten' zorgvragers; en er werd veel kennis ingevlogen door 
gastdocenten en het was duidelijk gestructureerd ook qua tijdsplanning. De TIPS gingen vooral over 
het aanbieden digitaal of fysiek of en combinatie van beiden.  

 Op 2 Dec 2022 was het symposium en de oratie van prof. Dr.  D. Janssen over palliatieve zorg in de 
ouderenzorg.  Ze spreekt van ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Haar leerstoel gaat over palliatieve zorg 
voor oudere mensen met een chronische aandoening, denk aan chronische hart- of longgalen.   

 Interview van Mirjam Willemsen (huisarts OZL) en Fabienne Warmerdam (internist oncoloog) op L1:  
https://l1.nl/l1mburg-centraal-16-november-2022-174075/ Vanaf minuut 4.33. Of alleen het filmpje 
met het item op linkedIn, bij de feed van Els Knapen kijken. 

 Webinar Centrum voor Levensvragen Limburg ‘Zin in Mantelzorg’. Mocht je nog interesse hebben, 
even naar Els Knapen e.knapen@zuyderland.nl mailen om de terugkijklink te ontvangen. 

 De NPZ Midden-Limburg is bezig met proeftuin samenwerking sociaal domein en zorg binnen de PZ. Er 
zijn meerdere interviews geweest o.a. met de wethouder van Roermond en Desiree Meertens, de 
netwerk coördinator palliatieve zorg. Zie https://www.agora.nl/nieuws/weinig-aandacht-voor-de-
sociale-dimensie-in-de-palliatieve-fase-is-echt-geen-
onwil/?utm_source=Agora+nieuwsbrief&utm_campaign=df75111330-
EMAIL_CAMPAIGN_07_21_2022_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5b88a4ab1c-
df75111330-135184097 Mocht je interesse hebben mail  Desiree Meertens 
desiree.meertens@dezorggroep.nl  

 

Save-the-dates 
 14 Feb 2022 15.30 – 17.00 uur: Community of practice palliatieve zorg voor mbo en hbo docenten. Het 

thema is palliatieve sedatie.  

 15 Feb 2023: Het jaarcongres palliatieve zorg Het Palliatieve Zorg congres - voor verpleegkundigen – 
Nursing 

 18 april 2023: O2PZ Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg  
 

Onderwijsmateriaal in de schijnwerpers 
Reflectie op leven en sterven 
Het doel van deze leertaak is studenten te laten reflecteren over hun eigen visie op leven en sterven. De visie 
op leven en sterven behoort in de palliatieve zorg tot het domein zingeving. Het is expliciet de bedoeling dat 
studenten hierover met elkaar in gesprek gaan, zodat zij zien dat mensen daar verschillend over denken. 
Er is een docenten- en studenteninstructie.  
Reflectie eigen visie op leven en sterven (Taak 3 Leerlijn Communicatie en Zingeving) - Palliaweb 
 

Contact 
Heb jij informatie voor de nieuwsbrief, vragen, best practices of wil je contact zodat we met je mee kunnen 
denken mail ons:  
Sabine Pieters sabine.pieters@zuyd.nl  
Albine Moser albine.moser@zuyd.nl  
Ambassadeurs Onderwijsknooppunt palliatieve zorg Onderwijsknooppunt palliatieve zorg Limburg Zuidoost-
Brabant 

Nieuwsbrief December 2022  
Onderwijsknooppunt Consortium Limburg-Zuidoost Brabant 

voor de contactpersonen  
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