
AANBEVELINGSBRIEF 
Ruim een jaar geleden werd op het Nationale Congres Palliatieve Zorg de 

digitale Canon palliatieve zorg gelanceerd door staatssecretaris Van Rijn. 

Deze Canon, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie. Meer 

dan zorg, richt zich op de geschiedenis van de palliatieve zorg in Nederland, 

een nog relatief jonge sector in het zorglandschap, waarvan eigenlijk weinig 

bekend is maar waar veel over valt te vertellen.  

Wij zijn trots dat wij, en ook pioniers uit het palliatieve veld, nauw betrokken 
zijn geweest bij het samenstellen van de digitale Canon palliatieve zorg. We 
wilden met deze historische Canon meer bekendheid geven aan de palliatieve 
zorg, en aan de passie en gedrevenheid waarmee mensen in deze sector 
werken. De Canon biedt een mooi overzicht van actueel en historisch 
materiaal over de palliatieve zorg met foto’s, studieopdrachten en 
verwijzingen naar interessante bronnen zoals boeken, films, artikelen en 
tijdschriften.  
 
Door de vele positieve reacties op deze digitale Canon heeft uitgever 
Vereniging Canon sociaal werk, in afstemming met ZonMw, het plan opgevat 
om van de online Canon een boekversie te maken bestaande uit zo’n honderd 
rijk geïllustreerde pagina’s. Een tastbaar boek waarmee u vrijwilligers en 
professionals kennis kunt laten maken met het grotere verhaal achter de 
palliatieve zorg. Bijgesloten treft u een voorproef aan van 12 pagina’s, die een 
goede indruk geeft hoe het boek er uiteindelijk boek uit komt te zien. Het boek 
kan bij voldoende belangstelling worden gerealiseerd.  
 
Wij bevelen het boek van harte aan!  
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Kijk voor de bestelwijze op: www.canonpalliatievezorg.nl => boekeditie 
 

http://www.canonpalliatievezorg.nl/

