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Deskundigheidsbevordering 
 

Palliatieve zorg binnen de 

Verstandelijk Gehandicaptenzorg?  
Hoe bieden we passende zorg in de palliatieve fase? 
 
Voor verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch medewerkers en 

mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor cliënten van Aveleijn, 

Siloah en De Twentse Zorgcentra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

Dinsdag 20 september 

2022 

 

12.15 – 17.00 uur 

 

Kulturhus, Marktstraat 23 

7622 CP Borne 

www.palliaweb.nl/netwerk-twente 
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De Netwerken Palliatieve Zorg Twente organiseren samen met Aveleijn, 

Siloah en De Twentse Zorgcentra een bijeenkomst om zorgprofessionals en 

mantelzorgers hun deskundigheid ten aanzien van palliatieve zorg, 

zingeving en levensvragen te laten vergroten.  

 

Tijdens deze bijeenkomst leer je om alert te zijn op de zingevingsaspecten 

van de palliatieve zorg. Hoe breng je palliatieve zorg onder de aandacht bij 

cliënten die een verstandelijke beperking hebben?  

Hoe blijf je authentiek, terwijl de ander zich toch gezien voelt in haar of zijn 

levensovertuiging? Hoe ga je als team om met een cliënt in de palliatieve 

fase? Welke betekenis geeft een cliënt aan het lijden dat hem of haar 

overkomt?  

 

Op verzoek van organisaties zelf kunnen ook mantelzorgers inschrijven 

voor deze bijeenkomst. Om een goede mix van deelnemers te behouden 

wordt bij de inschrijving gevraagd of je zorgprofessional of familie bent. 

 

Deze bijeenkomst is een co-creatie van Engelien Winkels, Jacqueline 

Nieuwlaar, Anja Thönelt, Mathilda Voortman en wordt ondersteund door 

Ilse Roelofsen van Theater aan de lijn. 

 
 

Wij heten je van harte welkom.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Raymond Leverink en Evelien de Vos, 

Namens de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. 
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Programma  

12.15 uur  Inloop   

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter 

13.05 uur  Theater aan de Lijn     

  2 of 3 casussen worden uitgespeeld  

14.00 uur  Uitwisseling in subgroepen  

15.00 uur  Pauze  

15.30 uur  Plenaire terugkoppeling highlights door de gespreksleider  

15.50 uur Werkwijzen/materialen die kunnen helpen    

16.15  uur  Afsluiting met hapje/drankje 

 

Aanmelding  

Je kunt je voor deze bijeenkomst uitsluitend aanmelden via het 

inschrijfformulier. De inschrijving wordt gesloten als de scholing is 

volgeboekt of uiterlijk op 10 september 2022. 

 

Locatie 

Kulturhus, Marktstraat 23, 7622 CP Borne.  
 

Maximum aantal deelnemers 

Aveleijn 40 plekken, DTZC 40 plekken en Siloah 25 plekken 

 

Kosten - geen   

 

Annulering 

Indien je na opgave onverwacht verhinderd bent, dan kun je je afmelden bij 

het secretariaat van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente via: 

NPZT@carintreggeland.nl  

www.palliaweb.nl/netwerk-twente 

https://palliaweb.nl/netwerk-twente/zorgverleners/scholingen/scholingen-en-stage/20-september-2022-bijeenkomst-specifiek-voor-g
mailto:NPZT@carintreggeland.nl

