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Nieuws uit de SIG Spiritualiteit:
Nieuwe richtlijn Zingeving en Spiritualiteit bijna klaar De nieuwe richtlijn
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase verschijnt een dezer weken. Een
werkgroep, waarin o.a. twee leden van onze SIG spirituele zorg denkt na over
de manier waarop de richtlijn landelijk geïmplementeerd kan worden.

DREMPEL - MAGAZINE OVER LEVEN EN
STERVEN
Drempel is een magazine over leven met sterven. Geboren worden, opgroeien,
ouder worden, sterven. Dat einde komt, maar hoe? Het is een onbekende fase
in ons leven.

Lees hier de nieuwsbrief verder

Lees hier verder

https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/nieuwsbrief-special-interest-group-spiritualiteit
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/drempel-over-leven-en-sterven
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Nieuwsbrief PalvoorU: 
Met thema’s als uitbehandeld en palliatieve zorg, dit hebben ze met elkaar te
maken | 4 tips om een gesprek over het levenseinde te starten | 'Op sommige
vragen heb je gewoon geen antwoord'.

Registratierapportage VPTZ-2017
Elk jaar komt de VPTZ met een jaarrapportage waarin  opgenomen de
ureninzet van vrijwilligers, zowel in de thuissituatie als intramuraal en in
hospicevoorzieningen. De rapportage geeft een goed beeld van het
gezamenlijke werk van de leden van de vereniging.

Blog Rob: ‘Het valt nog niet mee om thuis te
sterven’
Als je social media mag geloven – en dat doe Rob even – gooit de manier
waarop in Nederland de thuiszorg is georganiseerd regelmatig roet in het eten
om die wens gerealiseerd te krijgen.

De september nieuwsbrief van ZonMW gaat
over advance care planning.

Lees hier de nieuwsbrief

Lees hier verder

Lees hier verder

Lees de brief hier

https://mailchi.mp/4d56549d183c/thema-nadenken-over-het-levenseinde?e=7d75ff5601
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/registratierapportage-vptz-2017
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/blog-rob-het-valt-nog-niet-mee-om-thuis-te-sterven
http://zonmw.m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=dPYb3NiMQxJ6fjR&actId=315353122&command=openhtml


19-12-18 09(13V&VN PAL voor Profs Nieuwsbrief SEPTEMBER

Pagina 3 van 5https://mailchi.mp/ecc9f5e3ac36/vvn-pal-voor-profs-nieuwsbrief-september?e=f55f90ee39

De september nieuwsbrief van ZonMW gaat
over advance care planning.

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

Agenda items 2018

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

05 - 10 EDE
Nationale Congres voor Hospicezorg;
Lees meer

24 - 10 NIJMEGEN
Op weg naar de toekomst: Nog betere Pijn- en Palliatieve Geneeskunde; 

Verhalen uit de palliatieve zorg

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
http://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/activiteiten/
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/4enationalecongresvoorhospicezorg/
https://www.agora.nl/Verhalen
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws
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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

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

13 - 02 EDE

https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/op-weg-naar-de-toekomst-in-de-pijn-en-palliatieve-geneeskunde/over-de-cursus
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
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/
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Het Jaarcongres Palliatieve zorg;
Lees meer

Copyright © 2018 Palvoorprofs.nl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://www.nursing.nl/congressen/palliatieve_zorg_voorjaar_2019/?tid=TIDP206207XBC96FCD23C864AC481AFBC0F711F1D72YI4&utm_medium=email&utm_source=Nursing_Aanmelding%20(AAN)_HetPalliatieve_zorg_2019_AV_X%20-%20EM5_1_automail_2_programma_B_zonder-extra-button&utm_campaign=Events_2019_Nursing#Overzicht
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=67460b7f1c
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&afl=1

