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Verpleegkundigen moeten gesprek over
levenseinde voeren
Praten over het levenseinde is niet alleen de taak van de arts, vindt Bianca
Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg.

Samen werken aan zingeving: 10 praktijktips
Er is niet één beproefde manier en het initiatief kan bij zowel de
verpleegkundige, de (huis)arts als de geestelijk verzorger liggen. Dat is de
conclusie van de Agora werkconferentie in juni, die Agora alweer voor de 12e
keer organiseerde.

Lees hier het interview

Lees hier de tips

https://www.nursing.nl/verpleegkundigen-moeten-gesprek-over-levenseinde-voeren/?tid=TIDP197672X782C7FA1A4D145BD9AC664E9994C2EF7YI4&utm_medium=email&utm_source=20180821%20Nursing%20nieuwsbrief%20-%20Rundatum&utm_campaign=NB_Nursing
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/samen-werken-aan-zingeving-10-praktijktips
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Interview met Joep van de Geer -
kennismakelaar spirituele zorg bij Agora
Per 1 september komt Joep van de Geer team Agora versterken in de rol van
kennismakelaar spirituele zorg. De stip op de horizon: "een duurzaam,
kwalitatief en structureel transmuraal aanbod van geestelijke verzorging.

Samenwerking De levensboom en Volatile
Aromatherapy – it giet oan vanaf 1 oktober!

Lees  ontroerende en inspirerende  verhalen
 uit de palliatieve zorg op de website van
Agora:

Volg ons op Facebook, deel je kennis via Pal voor Profs
en help ons mee om heel veel online ontmoetingen tot
stand te brengen. 

Bezoek hier onze pagina

Lees hier verder

Lees hier de nieuwsbrief

Verhalen uit de palliatieve zorg

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.agora.nl/Nieuws/Interview-met-Joep-van-de-Geer-kennismakelaar-spirituele-zorg-bij-Agora
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/nieuwsbrief-van-kicozo-de-levensboom-18-augustus-2018
https://www.agora.nl/Verhalen
https://palvoorprofs.nl/nieuws
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Agenda items 2018

Elke 1ste woensdag van de maand AMERSFOORT
Lezing door spreker, georganiseerd door expertise centrum sterven.
Zie hier agenda

11 - 9 AMSTERDAM
Zorgen met vrijwilligers; 
Lees meer

18 - 9 EDE
Het Palliatieve Zorg Congres.
Lees meer

05 - 10 EDE
Nationale Congres voor Hospicezorg. 
Lees meer

30 - 10 BUNNIK
Miniconferentie 'Met de manter der liefde'. 
Lees meer

31 - 10 EDE
Zorg rond het levenseinde
Lees meer

7 - 11 LUNTEREN
Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden;    
Lees meer

7+8+9 - 11 LUNTEREN
SAVE THE DATE: 7e Nationaal Congres Paliatieve Zorg Lunteren
Lees meer

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.

http://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/activiteiten/
https://leidscongresbureau.nl/event/zorgen-met-vrijwilligers/
https://www.nursing.nl/congressen/palliatieve_zorg/#Programma
https://www.congressenmetzorg.nl/
https://www.agora.nl/Nieuws/Agora-miniconferentie-Met-de-Mantel-der-Liefde-meld-je-aan
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/zorgrondomhetlevenseinde-najaar2018/
http://evenementen.palliactief.nl/
http://evenementen.palliactief.nl/Palliatieve-zorg-voor-iedereen
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws
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16 - 11 UTRECHT
Training: 'Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase?'
Lees meer

20+21 - 11 EDE
Verdiepingsdagen oncologie.
Lees meer

28 - 11 AMERSFOORT
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer

4+5+6+7 - 12 LEUVEN (BELGIE)
7th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary
and Educational Issues in Nursing Ethics;
Lees meer

12 - 12 AMSTERDAM
Persoonsgerichte zorg door technologie; 
Lees meer
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http://www.vestalia.nl/hoop_en_wanhoop.html
https://www.verdiepingsdagenoncologie.nl/
https://leidscongresbureau.nl/event/zorg-rond-het-levenseinde/
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/agenda/Intensive-Course-2018
https://www.slotmanifestatie-ehealth.nl/
http://palvoorprofs.nl/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs
http://palvoorprofs.nl/
https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/profile?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=f55f90ee39
https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=f55f90ee39&c=452a4f582c
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