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Levenseindeverhalen – verhalen van
betekenis
OP de ledenbijeenkomst van 22 mei was er een korte presentatie van Ankana
Spekkink  over ethiek. Ze vertelde een persoonlijk verhaal en al snel werd
duidelijk hoe belangrijk verhalen zijn in ons leven. Hoe belangrijk verhalen zijn
in de overdracht van kennis en kunde aan collega’s.  En in ons contact met
zorgvragers. 
De verhalen maken zichtbaar wat als van betekenis wordt ervaren door de
patiënt, naasten en vrijwilligers. Maar ook waar dingen schuren of verkeerd
begrepen worden. De verhalen kunnen een bron van inspiratie zijn voor
iedereen die van betekenis wil zijn in de laatste fase van iemand zijn leven.

OPROEP van V&VN Magazine...
voor verzorgenden in de palliatieve zorg thuis: wil je ons je verhaal vertellen? 
Palliatieve zorg verlenen bij patiënten met kanker thuis, hoe gaat dat? Waar
moet je op letten? Wat is je specifieke bijdrage? Hoe voel je bijvoorbeeld aan
wanneer je je moet terugtrekken of juist zichtbaar moet zijn?   Voor de rubriek
‘Dit vergeet ik nooit’ zijn we op zoek naar een lid (bij voorkeur een verzorgende)
dat in de palliatieve zorg werkt (waar maakt niet zo veel uit) en een bijzondere
ervaring heeft die hij/zij graag wil delen. Wil jij je verhaal delen in V&VN
Magazine, meld het bij ons!

Lees, reageer of breng een verhaal op levenseindeverhalen.nl

mailto:palliatievezorg@venvn.nl?subject=V%26VN%20Magazine
https://www.levenseindeverhalen.nl/
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Vier animatiefilmpjes over palliatieve zorg
van PZNL
De filmpjes hebben als onderwerp het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg
Nederland’, ‘Markering van de palliatieve fase’, ‘Delier in de palliatieve fase’
en ‘Zingeving in de palliatieve fase’.

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
 
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

Bekijk ze hier

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier het opleidingsoverzicht van het IKNL

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
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.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2019/05/07/vier-animatiefilmpjes-over-palliatieve-zorg-van-pznl
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/opleidingen/opleidingsoverzicht
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10 - 09 EDE 
Het palliatieve zorg congres 
Lees meer

10 - 10 HILVERSUM 
Training hoop en wanhoop in de palliatieve fase 
Lees meer

12 - 09 ZEIST 
Palliatieve zorg aan ouderen 
Lees meer
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