Bijeenkomst samenspel beroepsmatige en vrijwillige inzet bij terminale zorg
Datum:
Tijd:
Locatie:

25 februari 2019
Van 13.30 inloop, programma 14-16.30 uur
Inloophuis Parkhuys, Buñuellaan 1, 1325 PP Almere

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst met een speciaal thema: versterken van de
samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in de
terminale fase en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten komen lokale/regionale
zorgverleners van de thuiszorg, verpleeghuis en VPTZ vrijwilligers bij elkaar onder leiding
van neutrale gespreksleiders. Er wordt ingezet op elkaar beter leren kennen en elkaar
érkennen in de verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt is dat de
vrijwillige en de betaalde zorg elkaar nodig hebben, elkaar aanvullen en geen concurrenten
zijn. Goede palliatieve zorg thuis vergt duidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, en de benodigde competenties. De deelnemers aan de
dialoogbijeenkomst gaan hier tijdens de bijeenkomst dieper op in en geven elkaar
handvatten voor het versterken van de onderlinge samenwerking.
Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
Je kunt voor de thuissituatie denken aan: de VPTZ coördinator (en), een manager van de
thuiszorgaanbieder, wijkverpleegkundigen, verzorgenden in de wijk, POHers en VPTZ
vrijwilligers. Binnen het verpleeghuis kun je aanvullend nog denken aan de coördinator van
de vrijwilligers binnen het verpleeghuis, verpleegkundigen, (eerst verantwoordelijk)
verzorgenden, persoonlijk begeleiders en eventueel andere medewerkers van een
woonzorgcentrum of verpleeghuis, die direct betrokken zijn bij de zorg rondom het
levenseinde van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis.
Hoe ziet het programma eruit?
De gespreksleider volgt tijdens de bijeenkomst een vast programma van ongeveer twee en
half uur. Na een vlotte kennismaking gaan de deelnemers in op de dagelijkse praktijk. Aan
bod komen de volgende vragen: wat is belangrijk als het gaat om samenwerking en wat
draagt bij aan het versterken van deze onderlinge samenwerking en welke afspraken kunnen
hierover gemaakt worden.

Indien u aanwezig wilt zijn geef u dan op via deze link.

