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Ontmoeten
Hoewel het weer anders doet vermoeden, is de lente begonnen. Nu de wintermaanden
achter ons liggen en de meeste Covid-19 maatregelen vervallen zijn, wordt het makkelijker
om elkaar 'live' te ontmoeten. Ondanks dat we bij Zeeuwse Zorgschakels ook de voordelen
van virtueel overleggen hebben ervaren, vinden we het fijn om elkaar weer in de ogen te
mogen kunnen kijken, zonder schermpje ertussen.
De casemanagers dementie gaan volop op huisbezoek. Opleidingen kunnen weer op
locatie plaatsvinden. Ook kijken we er naar uit om de expertgroepen in juni op ons kantoor
te kunnen ontvangen om samen met hen de lerende netwerken en de expertise verder te
ontwikkelen.
In deze nieuwsbrief leest u waar de lerende netwerken op dit moment mee bezig zijn en
wat er voor de komende tijd op het programma staat.
Basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 & 4
Pitch bijeenkomst Consortium Palliatieve zorg Zuidwest-Nederland
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Basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en
verpleegkundigen niveau 3 & 4
In mei 2022 start er weer een nieuwe basisscholing Palliatieve Zorg. Deze zal plaats
vinden in het opleidingscentrum van Allévo in Zierikzee. Vooraf volg je een 4 uur durende
e-learning, deze is verplicht om deel te kunnen nemen aan de twee fysieke bijeenkomsten.
Meer informatie

Pitch bijeenkomst Consortium
Palliatieve zorg ZuidwestNederland
Na het grote succes van vorig jaar, heeft
het Consortium Zuidwest Nederland op 8
februari jl. opnieuw een online pitchbijeenkomst 2022 georganiseerd. Er
waren
een
aantal
ronden
met
verschillende pitches. De pitchers deelden
hun idee, vraag of goede voorbeeld en de
deelnemers mochten vervolgens in de
breakout rooms doorpraten over die
onderwerpen die hen het meeste
aanspraken.
Lees verder

LinkedIn groep Netwerk
Palliatieve Zorg
Ben je actief op LinkedIn en heb je
interesse in palliatieve zorg? Meld je dan
aan bij Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.
De groep is voor iedereen die in Zeeland
werkt en/of te maken heeft met de
palliatieve zorg. Het idee is om met elkaar
interessante zaken en kennis en kunde te
delen, zoals workshops, trainingen,
nieuwe ontwikkelingen enz.
Ook hopen we een platform te creëren
waarin er in elkaars keuken gekeken kan
worden. Hoe leerzaam kan het zijn om
eens van bloem te wisselen en wat
stuifmeel over te brengen naar jouw
bloem en vice versa?

Ruim 100 gescreende hulpmiddelen in het Palliaweb
Hulpmiddelenoverzicht
In de loop van de tijd is een grote hoeveelheid hulpmiddelen ontwikkeld om zorgverleners
te ondersteunen bij het verlenen van palliatieve zorg. De vele handreikingen, keuzehulpen,
toolboxen, flyers, stappenplannen en infographics worden op verschillende plaatsen
aangeboden. Met de komst van het Hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb worden
gescreende hulpmiddelen overzichtelijk gepresenteerd.
Op Palliaweb staan inmiddels ruim honderd hulpmiddelen, aangeleverd door en gezocht
binnen én buiten de beroepsgroep. Door te filteren vind je gemakkelijk het hulpmiddel dat
je in je dagelijkse praktijk kunt gebruiken. Zo draagt dit overzicht concreet bij aan de
kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Alle hulpmiddelen zijn uitgebreid gescreend
en beoordeeld. Het aanbod is in samenwerking met zorgverleners en beleidsmakers
gemaakt en getoetst.
Naar het Hulpmiddelenoverzicht

Wisseling coördinator Netwerk Hersenletsel
Roxanne van Vugt stopt per 1 juni 2022 als netwerkcoördinator hersenletsel en
gaat terug naar haar werkzaamheden als casemanager dementie. De
werkzaamheden worden overgenomen door de netwerkcoördinator Palliatieve
Zorg Zeeland van Zeeuwse Zorgschakels, Fieke Donkers. Zij is vanaf 1-6 voor
het
netwerk
hersenletsel
bereikbaar
op: hersenletsel@zeeuwsezorgschakels.nl of fdonkers@zeeuwsezorgschakels.nl.
Wij zorgen voor een warme overdracht van de werkzaamheden dus Fieke zal bij
sommige overleggen en ontmoetingen al aansluiten.

Voorlichting op Europese Dag
van de Beroerte: 10 mei 2022
Iedere tweede dinsdag in mei is
uitgeroepen tot Europese Dag van de
Beroerte. Dit jaar valt dit op 10 mei
2022. De dag is bedoeld om aandacht te
vragen voor de gevaren en gevolgen van
een beroerte door goede voorlichting te
geven en het belang van goed onderzoek
te laten zien.
In Zeeland wordt in deze week
voorlichting gegeven op een aantal
weekmarkten.
Lees hier hoe we dat doen en waar het
team te vinden is.

Sporten in de gemeente
Veere voor mensen met
NAH

NAH Zeeland Samen
Verder zoekt
bestuursleden

Fitness
De
Driehoek
heeft
een
samenwerking met de 'Edwin van de Sar
Foundation'. Vanuit deze samenwerking
bieden ze mensen met niet-aangeboren
hersenletsel een sportprogramma en de
mogelijkheid om te zwemmen op maat. Dit
programma is toegankelijk voor alle
Zeeuwen. Door een samenwerking met de
gemeente Veere kan Fitness De Driehoek
mensen die in de gemeente Veere wonen,
het traject aanbieden voor € 25 per maand
voor 5 maanden. Inwoners van andere
gemeentes betalen het reguliere tarief.

Patiëntenvereniging NAH Zeeland Samen
Verder is het aanspreekpunt voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel en
mantelzorgers, maar ook voor instanties
als revalidatiecentra en ziekenhuizen. Om
deze ondersteuning te kunnen blijven
bieden, zijn ze op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Er zijn vacatures een
penningmeester, communicatie en voor
ondersteuning van het secretariaat,

Meer informatie

Interesse? Lees meer op de website van
NAH Zeeland Samen Verder

Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland
vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Om die reden
houdt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg. Door zoveel
mogelijk informatie te verzamelen kunnen we beter opkomen voor de belangen van
mantelzorgers en mensen met dementie. Nieuw dit jaar is dat niet alleen de
mantelzorgers, maar ook mensen met dementie de monitor in kunnen vullen.
Begeleid je als professional mensen met dementie? Vraag hen dan de Dementiemonitor
Mantelzorg in te vullen op www.dementiemonitor.nl. Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 20 minuten.
Samen kunnen we de zorg en ondersteuning bij dementie verbeteren.

Aanvragen gesprek Huis voor Levensvragen nu ook via website
Sinds kort kan een mogelijke cliënt voor het Huis voor Levensvragen Zeeland ook online
aangemeld worden via onze website. Deze aanmelding kan door bijvoorbeeld een
casemanager, wijkverpleegkundige of huisarts worden ingestuurd via het formulier op deze
website: Contact Huis voor Levensvragen - Zeeuwse Zorgschakels. Wij verwerken dan de
aanvraag en een van de aangesloten geestelijk verzorgers zal met de cliënt contact
opnemen over een mogelijk gesprekstraject.

Ademruimte, de virtuele stilteruimte
De geestelijk verzorgers van Zorgstroom hebben onlangs het initiatief genomen voor een
website met een virtuele stilteruimte. Deze website is een plek waar bewoners, klanten,
mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers gebruik van kunnen maken bij een behoefte
aan even wat anders, een kaarsje aansteken als dat in het echt niet kan, wat gedichten te
lezen, verbeelding te prikkelen, vieringen te kunnen bekijken, in de toekomst meditaties te

beluisteren; kortom gewoon eens even stil te staan bij wat er in je omgaat en je misschien
even te laten inspireren.
In deze Ademruimte vind je ook een Wegwijzer. Hierop wordt naar diverse mogelijkheden
van ondersteuning verwezen, onder meer naar het Huis voor Levensvragen Zeeland.
Neem gerust een kijkje in deze Ademruimte: www.zorgstroom.nl/ademruimte.

Agenda 2022
10
19
14
14
20
21
25
28
13

mei Europese Dag van de Beroerte
mei Schakeltafel Hersenletsel
juni Kinderhersenletselteam
juni Expertmeeting Dementie
juni Expertmeeting Palliatieve Zorg
juni Hersenletselteam
juni Dag van de Levensvragen 2022
juni Expertmeeting Hersenletsel
oktober Zorgschakeldag 2022

Meer weten over casemanagement dementie of over een van de lerende netwerken?
Bezoek onze website of volg ons op de sociale media.

Zeeuwse Zorgschakels | Hermesweg 9, 4382 ND Vlissingen | 0118-851416
Liever geen email meer ontvangen van Zeeuwse Zorgschakels?
Klik hier om u af te melden.
Vragen, tips, ideeën of opmerkingen? Mailen kan altijd naar info@zeeuwsezorgschakels.nl

