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Uit het bestuur
Zoals het jaar 2018 voorbij gaat en wisselt van seizoenen zo gaat ook het
bestuur V&VN PZ gestaag door met de ontwikkeling van beleid en
toekomstvisie van de afdeling V&VN PZ.
Het laatste nieuws vanuit het bestuur was het verslag van de ledenvergadering
uit het voorjaar.

Nieuwe richtlijn spirituele zorg en zingeving
en nieuws uit de SIG
Ken je de Special Interest Group (SIG) Spiritualiteit al? De groep kan
uitbreiding gebruiken….

Lees verder voor het nieuws..

Maak hier  kennis met deze groep

https://www.palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/nieuwsbrief-sig-spirituele-zorg
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Afvaardiging  vanuit afdeling gezocht voor
deelname aan de volgende werkgroepen:
1. Het V&VN Programma Kwaliteitsstandaarden start met de ontwikkeling van
de verpleegkundige/verzorgende kwaliteitsstandaard Zorg bij Algemene
Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Voor deelname in deze werkgroep
zoeken wij een verzorgende of verpleegkundige. Lees hier de notitie, en meld
je aan bij palliatievezorg@venvn.nl
 

2. Het V&VN Programma Kwaliteitsstandaarden start met de ontwikkeling van
de verpleegkundige/verzorgende kwaliteitsstandaard Veranderd seksueel
functioneren.
Voor deelname in deze werkgroep zoeken wij een verzorgende of
verpleegkundige. Lees hier de notitie, en meld je aan bij
palliatievezorg@venvn.nl
 

3. Gezocht! Verpleegkundig specialist of verpleegkundige die de indicator
Delier wil lezen en van commentaar voorzien! Lees hier de concept versie en
geef commentaar aan palliatievezorg@venvn.nl

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

Verhalen uit de palliatieve zorg

https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/gezocht-afgevaardigde-voor-kwaliteitsstandaard-adl
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/gezocht-afgevaardigde-voor-kwaliteitsstandaard-adl
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/gezocht-afgevaardigde-voor-kwaliteitsstandaard-adl
mailto:palliatievezorg@venvn.nl
https://gallery.mailchimp.com/d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e/files/09e5278c-1409-4393-bb26-1dd89650ca23/2018_10_09_Oproep_deelname_werkgroep_Kwaliteitsstandaard_Veranderd_seksueel_functioneren.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e/files/09e5278c-1409-4393-bb26-1dd89650ca23/2018_10_09_Oproep_deelname_werkgroep_Kwaliteitsstandaard_Veranderd_seksueel_functioneren.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e/files/09e5278c-1409-4393-bb26-1dd89650ca23/2018_10_09_Oproep_deelname_werkgroep_Kwaliteitsstandaard_Veranderd_seksueel_functioneren.pdf
mailto:palliatievezorg@venvn.nl
http://san.100.nl/uploads/palvoorprofs.nl/__images/custom/files/A02%20Conceptindicatoren%20delier.pdf
mailto:palliaievezorg@venvn.nl
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.agora.nl/Verhalen
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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

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

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.

http://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/activiteiten/
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://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws
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12 - 12 AMSTERDAM
Persoonsgerichte zorg door technologie; 
Lees meer

13 - 02 EDE
Het Jaarcongres Palliatieve zorg;
Lees meer
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