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Aftasten wat er leeft bij mensen om de dood
bespreekbaar te maken
Soms wil iemand niet praten over de dood, over ziekte of verlies. Hoe kun je
iemand dan toch voorbereiden op de laatste levensfase? 

Canon Palliatieve Zorg
De Canon Palliatieve Zorg beschrijft de geschiedenis van de palliatieve zorg in
Nederland. Vanuit het stimuleringsprogramma Palliantie nam ZonMw het
initiatief voor een digitale Canon Palliatieve Zorg. Deze kwam eind 2016 uit. Nu
is deze geschiedschrijving ook als hard copy beschikbaar. Een aanrader!

Lees verder

Lees verder

https://www.agora.nl/Nieuws/aftasten-wat-er-leeft-bij-mensen-om-de-dood-bespreekbaar-te-maken
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_pal/
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Ik blijf een poosje bij je zitten
Wat betekent het werken met Goede Voorbeelden? Wat heb je eraan en wat
hebben patiënten en mantelzorgers eraan? De film ‘Ik blijf een poosje bij je
zitten’ maakt dat allemaal duidelijk. De inhoud is in lijn met het Kwaliteitskader
palliatieve zorg Nederland en geschikt voor voorlichting en scholing.

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

Nieuwsbrief van ZonMW met veel informatie
over lopende projecten en informatie over
rouw. En natuurlijk de uitreiking van de
ZonMW parel...

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 verder

Verhalen uit de palliatieve zorg

Lees verder

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden
https://www.agora.nl/Verhalen
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/nieuwsbrief-zonmw
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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

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
Het Jaarcongres Palliatieve zorg;
Lees meer

13+14+15+26 - 03 ROTTERDAM
7th International advance care planning congress (ACP-I)
Lees meer

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.

http://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/activiteiten/
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/agenda/Intensive-Course-2018
https://www.slotmanifestatie-ehealth.nl/
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
https://www.eiseverywhere.com/ehome/348055?&t=85387069d653db21e1d370b611049376
http://palvoorprofs.nl/
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/nieuws
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