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Nog een paar plaatsen beschikbaar!!! 
Bijeenkomst op 22 mei voor leden en
geïnteresseerden in de palliatieve zorg.
Zoals we eerder berichtten maakten we als bestuur in het afgelopen jaar een
wenteling in de manier waarop we vorm geven aan de rollen en taken van het
bestuur. 
Deze wenteling bestaat uit een verandering in de werkwijze, namelijk die van: 
'door het bestuur voor de leden' naar een 'van de leden voor de leden met
ondersteuning van het bestuur'. Reden daarvoor was dat we als bestuur teveel
werden opgeslokt door alle vragen die bij de afdeling binnen kwamen en dat we
niet konden doen wat we graag wilden doen. Daarnaast was het voor jullie als
leden niet goed zichtbaar wat we als bestuur allemaal deden. Op 22 mei a.s
willen we met alle geïnteresseerden in gesprek…Kom je ook?!  

Nieuwsbrief De Mond Niet Vergeten…
V&VN is betrokken bij het onderwerp: De Mond Niet Vergeten(DMNV), en dan
met name mondzorg in de thuissituatie. De komende 18 maanden wordt de
mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen thuis verbetert.

Klik hier voor meer informatie  en opgeven

Lees hier de nieuwsbrief

https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/22-mei-2019-bijeenkomst-voor-leden-en-geinteresseerden
https://mailchi.mp/438285f234eb/nieuwsbrief-april-2019?e=97f3f70433
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Nieuws uit de SIG spiritualiteit
De Special Interest Group spiritualiteit heeft 4 leden.

Glossy speciaal gewijd aan verpleegkundig
specialist oncologie
Op het 7de voorjaarssymposium van het Netwerk Verpleegkundig Specialisten
Oncologie  afgelopen maart, werd  de speciale Glossy VS. (spreek uit: VS punt)
gepresenteerd.

Nieuwsbrief van ZonMW
Geheel in het teken van geestelijke verzorging.

Nieuwsbrief Agora
Leven tot het einde. Met ontwikkelingen bij Agora en binnen de palliatieve
zorgverlening.

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 waarmee zij bezig zijn binnen de SIG

Lees verder

Lees hier de nieuwsbrief met interessant nieuws

Lees hier verder

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.palvoorprofs.nl/uploads/palvoorprofs.nl/__images/custom/files/20190424%20Nieuwsbericht%20SIG%20Spirituele%20zorg%20V%26VN%20PZ.pdf
http://www.oncologieverpleging.nl/2376/glossy-speciaal-gewijd-aan-verpleegkundig-specialist-oncologie
http://zonmw.m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=dPYb3NiMQxJ6fjR&actId=315373362&command=openhtml
https://mailchi.mp/agora/agora-nieuwsbrief-april-2019?e=4fc0ff06cc
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Agenda items 2018
 
23+24+25 - 05 BERLIJN, DUITSLAND 
16TH WORLD CONGRESS EAPC: Global palliative care 'shaping the future' 
Lees meer

27 - 05 LUNTEREN 
Contactgericht werken in de laatste levensfase 
Lees meer

03 - 06 HILVERSUM 
Training hoop en wanhoop in de palliatieve fase 
Lees meer

21 - 06 EDE 
Zorgprofessional in balans, Hoe houd je jezelf in balans? 
Lees meer

21 - 06 UTRECHT 
Het verpleegkundig college, "En als je dan dood gaat.." 
Lees meer

02+03+04+05 - 07 LEUVEN, BELGIE 
Summer Course on Ethics in Dementia Care 
Lees meer

10 - 09 EDE 
Het palliatieve zorg congres 
Lees meer

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier het opleidingsoverzicht van het IKNL

https://evenementen.palliactief.nl/Evenementen/16th-world-congress
https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/congresparade_contactgericht_werken_in_de_laatste_levensfase
http://www.vestalia.nl/hoop_en_wanhoop.html
https://www.nursing.nl/congressen/balans_2019/?tid=TIDP259605XE4F761D9298547DF96D9FAB96ADD796AYI4&utm_medium=email&utm_source=Nursing_Aanmelding%20(AAN)_Zorgprofessional_Balans_2019_AV_X%20-%20Automation_EM1_informeren_B_ond-zorg-jezelf&utm_campaign=Events_2019_Nursing#Programma
https://marktwo.nl/nascholingsaanbod/verpleegkundig-college-en-als-je-dan-dood-gaat/
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/summer-course-on-ethics-in-dementia-care-2-5-juli-2019
https://www.nursing.nl/congressen/palliatieve_zorg_najaar_2019_sept/?tid=TIDP269353X1B768F60D5E34CE6B9C3E7079EAD20BAYI4&utm_medium=email&utm_source=Nursing_Aanmelding%20(AAN)_HetPalliatieve_zorg_2019_NAjaar_AV_X%20-%20EM1_1_save-the-date&utm_campaign=Events_2019_Nursing#info
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/opleidingen/opleidingsoverzicht
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