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In deze e-zine informeren wij u over actuele ontwikkelingen rond het 

thema levensvragen en ouderen. Via onze website 

www.netwerklevensvragen.nl blijft u dagelijks op de hoogte. 

 

Voortgang Kwaliteitsstandaard Levensvragen 

 

Naar aanleiding van de 

consultatieronde dit voorjaar, 

werkt het Expertisenetwerk 

samen met zorgorganisaties 

Trivium MeulenbeltZorg (TMZ) 

en Brabantzorg en met de 

Universiteit voor Humanistiek 

om de aanbevelingen in de 

concept kwaliteitsstandaard 

levensvragen aan te scherpen en mogelijke indicatoren te 

achterhalen. 

 

 

 

 

Trainingswinkel 

 

De trainingswinkel van het Expertisecentrum Levensvragen heeft een 

andere coördinator dan voorheen. Wendy van Lier (Vilans) heeft het 

stokje overgedragen aan Alie Meyvogel (Reliëf). De trainingswinkel 

van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt handvatten 

en inspiratie rond omgaan met levensvragen. De trainingen worden 

verzorgd door ervaren trainers op het gebied van zingeving. Neem 

contact op voor het aanbod en de mogelijkheden op maat.  

 

Alie Meyvogel: info@netwerklevensvragen.nl. Telefoon: 06-33924320 
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Inspirerende blogs 

 

Heimwee 

 

Lees de blog van Adri Verweij 

van Stichting Else. Hij brengt 

hiermee een serie video’s 

onder de aandacht voor 

ouderen. Met een aparte 

toelichting voor 

zorgmedewerkers. Om 

mensen van welke religieuze 

afkomst dan ook (Hindoe, 

Boeddhist, Jood, Moslim, 

Humanist, Katholiek, 

Protestant) te helpen om bij 

die heimwee te komen. 

 

Heeft u ook een inspirerende 

ervaring of ontmoeting gehad 

en wilt u hier een blog over 

schrijven? Laat het ons weten via info@netwerklevensvragen.nl.  

 

 

 

 

Dossier Mantelzorg en zingeving 

 

Mantelzorgers zorgen in eerste 

instantie uit liefde voor hun 

naaste. Veelal ligt bij het 

spreken over mantelzorg de 

nadruk op de zwaarte en de 

belasting van de zorg. Toch 

ervaren veel mantelzorgers 

voldoening en zin aan de 

verleende zorg. Op de site 

artikelen, een dossier en een 

essay. 

 

In voor Mantelzorg 

Binnen het nieuwe programma 

In voor Mantelzorg (Vilans en 

Movisie) start een 

coachingstraject met een 

zorgorganisatie waarin de 

betekenis van zingeving voor mantelzorg(ers) meegenomen wordt. 

Marielle Cuijpers (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) is 

coach voor dit traject. Via website en e-zine zullen we de ervaringen 

en resultaten delen. Of kijk op: http://www.invoormantelzorg.nl. 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Werkconferentie Geestelijke verzorging in de WMO - 1 

december 

De opleiding Geestelijke Verzorging van de RUG in samenwerking 

met het werkveld 1e lijn van de VGVZ organiseren deze conferentie. 
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Het doel is tweeledig: elkaar inspireren door het delen van best 

practices en het verzamelen van bouwstenen voor het starterspakket 

Geestelijke verzorging in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) waarmee de deelnemers lokaal eigen initiatieven kunnen 

starten. 

 

5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg – 25 november 

Het Nationaal Congres Palliatieve Zorg heeft als thema kwaliteit in de 

palliatieve zorg. Met sprekers van naam en een breed programma 

met voordrachten en workshops. 

 

Symposium Kwetsbare ouderen in een medische setting – 7 

november 

Zijn (oudere) patiënten in het ziekenhuis kwetsbare mensen? Zien zij 

zichzelf als kwetsbaar, of worden ze in een medische context zo 

gekwalificeerd? Symposium georganiseerd door Reliëf. 

 

Een volledig overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten 

vindt u op onze website.  
 

 

 

Fotowedstrijd Mentaal Welbevinden 
 

De fotowedstrijd mentaal welbevinden in de ouderenzorg en 

gehandicaptenzorg ontving deze zomer 500 hartverwarmende en 

creatieve inzendingen. Het is geweldig dat mensen hun kijk op 

mentaal welbevinden met elkaar willen delen.  

 

Doordat de maker in het bijschrift zijn of haar persoonlijke betekenis 

bij de foto geeft, krijgen de beelden nog een extra dimensie. 

Binnenkort maakt Vilans / Zorg voor beter de winnaar bekend. De 

foto’s en bijschriften zijn allemaal digitaal te bekijken.  
 

 

 

Blijf op de hoogte via... 
 

 Twitter. Onder de naam @LevensvragenOud stelt het 

Expertisenetwerk volgers direct op de hoogte van nieuwe 

columns, materialen of literatuur.  

 De LinkedIn groep Expertisenetwerk levensvragen en 

Ouderen telt bijna 700 leden. Hier kunt u in discussie 

gaan met anderen die aandacht voor levensvragen belangrijk 

vinden. Door u (gratis) in te schrijven voor LinkedIn kunt u 

deelnemen aan de groep en contact leggen met andere 

geïnteresseerden. 

 

 

 

 

Deze e-zine is een uitgave van het Expertisenetwerk Levensvragen 

en Ouderen en verschijnt eens per zes weken. Voor vragen en 

reacties kunt u mailen naar levensvragen@vilans.nl  

Aanmelden E-zine 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen  

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil op uiteenlopende 
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manieren de aandacht voor en ondersteuning bij levensvragen in zorg 

en welzijn vergroten. Naast het organiseren van 

uitwisselingsbijeenkomsten en projecten gericht op 

deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en vrijwilligers, 

biedt het Expertisenetwerk ondersteuning bij innovatieve projecten 

gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. 

Redactie 

Merel Schrama 

De redactie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en 

onderhouden van deze nieuwsbrief en maakt gebruik van bronnen die 

betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de 

juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan 

de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Tevens is de 

redactie niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites 

waarnaar wordt verwezen. 

 

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een 

samenwerking van ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC 

Zeggenschap in zorg, MOgroep, PCOB en Unie KBO, Reliëf, 

Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.  

De activiteiten van het Expertisenetwerk worden mede 

mogelijk gemaakt door: Brentano, de gezamenlijke religieuzen 

in Nederland via de commissie PIN, Ministerie van VWS, 

Ouderenfonds, Porticus, R.C. Maagdenhuis, RCOAK, 

Skanfonds, Sluyterman van Loo, Vereniging Het Zonnehuis en 

VSBfonds. 
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