Nieuwsbrief november 2017
Ligare is het consortium palliatieve zorg in Noordoost Nederland.
Ligare is een samenwerkingsverband op het gebied van palliatieve zorg. Ligare wil ondersteunend en
innoverend zijn voor patiënt, naasten en professional om gezamenlijk de palliatieve zorg voor patiënten
te verbeteren.

Project
Ligare project Spiritualiteit “Als niet alles is wat het lijkt”
Op 12 oktober jl. was de startbijeenkomst voor implementatiecoaches, zij gaan met het project aan de
slag in hun eigen organisatie. Alle coaches ontvingen het ‘spoorboekje’, een leidraad die de basis vormt
voor het implementatieplan. Ook werd er stil gestaan bij implementatie.
Op dit moment is de planning als volgt:
 Op 1 januari 2018 zal de digitale werkplaats ingericht zijn. Hierin zijn de beschikbare
hulpmiddelen te vinden die zorgprofessionals kunnen gebruiken.
 Half januari vindt de tweede bijeenkomst met de implementatiecoaches plaats.
 Hierna gaan de implementatiecoaches van start met het scholen van de zorgprofessionals in de
betrokken organisaties.
 Begin 2018 vindt de 0-meting bij de betrokken zorgprofessionals plaats.
 In het voorjaar 2018 zal een eerste effectmeting bij patiënten en naasten worden gedaan. Dit
wordt in de loop van de tijd nog een keer herhaald.
 In 2019 vindt de eindmeting plaats bij de betrokken zorgprofessionals.
 Het project loopt tot begin 2019.

Kennismaking
Hierbij stel ik mij graag even voor:
Mijn naam is Jolien Admiraal en ik ben de nieuwe project manager van
consortium Ligare.
Voorheen heb ik als psycholoog-onderzoeker promotie onderzoek uitgevoerd in
het Universitair Medisch Centrum Groningen. Mijn onderzoek ging over
‘psychosociale klachten en zorgbehoeften bij (borst)kankerpatiënten’. In het
kader van het onderzoek heb ik veel gesprekken met patiënten gevoerd, en
daardoor regelmatig in aanraking gekomen met het gebied van de palliatieve
zorg.
Aan het coördineren van projecten heb ik altijd veel plezier beleefd. Daarnaast vind ik het erg mooi om
een bijdrage te kunnen leveren in de (palliatieve) zorg van patiënten.
Wanneer u dit leest, ben ik al bijna met zwangerschapsverlof. Tot nu toe heb ik mij vooral bezig
gehouden met het project ‘Als niet alles is wat het lijkt: praten met patiënten en naasten over zingeving
en betekenisgeving’. Vanaf maart zal ik voor alle projecten aan de slag gaan. Ik zal dan 2 dagen in de
week voor Ligare werken.
Ik zie uit naar een prettige samenwerking!

naast
Klankbordgroep Patiënten en naasten
Binnen Ligare is een Klankbordgroep ‘Patiënten en Naasten’ actief. Deze klankbordgroep denkt mee in
projecten en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In december komt de klankbordgroep weer bijeen.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer!

Werkgroep Onderwijs
In de werkgroep Onderwijs van Ligare zijn alle HBO verpleegkunde opleidingen uit onze regio (Noord
Oost Nederland) vertegenwoordigd. Het doel van deze werkgroep is het uitwisselen van ervaringen,
ideeën en kennis rond het opleiden in de palliatieve zorg, en het leggen van verbinding tussen praktijk
en onderzoek.

Inspiratie en Informatie
Kijk- en leestips
 Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Het Ministerie van VWS heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van
goede palliatieve zorg. Om te verhelderen wat dit inhoudt, zijn IKNL en Palliactief in 2015 gestart
met het ontwikkelen van een Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
Op 3 oktober jl. is het Kwaliteitskader palliatieve Zorg Nederland gelanceerd.
 De Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2018 geeft inzicht in de regelgeving en structuur
rond de financiering van palliatieve zorg. Lees meer.
 Artsen en notarissen stemmen werk rond levenseinde af.
Patiënten bespreken wensen omtrent hun levenseinde niet alleen met de
dokter, maar soms ook met de notaris. Vaak weten beide professionals niet
wat bij de ander is vastgelegd. Notarissenorganisatie en artsenfederatie
publiceerden daarom samen de vernieuwde handreiking ‘Tijdig praten over
het levenseinde’.
(zie ook Medisch Contact)
 Tip: E-book: 'Praat op tijd over uw levenseinde'
Het e-book biedt mensen praktische tips en aandachtspunten voor
het gesprek met een arts over de laatste levensfase. Er staan ook
mooie interviews in. Verhalen van mensen over waarom zij nadenken
en praten over het levenseinde, hoe ze dat doen en wat het hen
oplevert. Lees meer
 Basisscholing palliatieve zorg voor begeleiders en verzorgenden in de verstandelijk
gehandicaptenzorg. De nieuwe versie is gereed! IKNL biedt de scholing aan: begin 2018 start
een open inschrijving scholing bij de Amarant Academie (drie dagdelen, Tilburg) en organisaties
kunnen de scholing als lespakket aanschaffen. Lees meer
 Kinderboek “Uil is dood” van Bo van Aalst.
Uitje vindt hem in het bos. Wat doen we nu met Uil? Een eenvoudig verhaaltje over de dood,
met ruimte voor eigen invulling.
Zie ook de website die gelijktijdig met dit boekje gelanceerd is: www.uithuil.nl
 Nieuwsbrief IKNL, oktober 2017
 Nieuwsbrief Agora, oktober 2017
 Nieuwsbrief programma Palliantie, september 2017

Bijeenkomsten, opleidingen
 Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg op 30 november- 1 december
Voor de eerste maal organiseert Palliactief, i.s.m. de Expertisecentra Palliatieve Zorg en de acht
UMC’s en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen deze wetenschapsdagen
Plaats: Amsterdam
Informatie en opgave via: http://www.palliactief.nl/nieuwsdetail/wetenschapsdagenpalliatieve-zorg
 Elckerlijckcongres over zorg in de laatste levensfase op 14 december 2017
Op donderdag 14 december vindt voor de tweede keer het Elckerlijckcongres plaats. Vijf
sprekers vertellen een verhaal over zorg in de laatste levensfase. Elk verhaal geeft een beeld
vanuit de patiënt, de mantelzorger, de vrijwilliger of beroepsmatige zorgverlener. Meld je aan!
 Symposium Wat ALS… … iemand is gediagnostiseerd met ALS
Vrijdag 8 december Hampshire hotel Groningen
Inschrijven bij www.scholingdichtbij.nl

en

Vragen en ideeën?
FESSIONAL
Vragen, ideeën, voorstellen of opmerkingen?
Bel het secretariaat: 06-55256415 of reageer per mail: ligare@umcg.nl.
(ook voor in-of uitschrijvingen van deze nieuwsbrief)
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2018.

