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Medewerking verzocht:
Wie wil namens V&VN Palliatieve  Zorg deelnemen aan de werkgroep voor de
revisie van de richtlijn Palliatieve zorg voor patiënten met ALS.
Heb je interesse? Geef dat door via palliatievezorg@venvn.nl
 
Werk je met mensen met een verstandelijke beperking?  Vul de knelpunten
enquête in over palliatieve zorg bij mensen met een beperking .: De
knelpuntenenquête is online beschikbaar en in te vullen tot uiterlijk 3
september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.  
 
Recent verscheen Handreiking financiering palliatieve zorg 2020. Aan de
hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve
zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en
verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Met deze handreiking krijgt de
professional inzicht in de structuur en regelgeving rondom financiering van de
palliatieve zorg voor 2020.

Transparantie in de uitvaartbranche:
Decidee is het online platform voor het kiezen van een passende
uitvaartverzorger. De missie  van Decidee is het toegankelijker maken van de
uitvaartmarkt. Ze geven inzicht in de lokale uitvaartverzorgers, de diensten die
zij leveren en de prijzen die zij hanteren. Zo stellen ze iedereen in staat op een
eenvoudige manier een goed geïnformeerde keuze te maken, met als doel de
juiste match te creëren tussen de nabestaanden en uitvaartverzorger.

mailto:palliatievezorg@venvn.nl
https://nl.surveymonkey.com/r/H8LVVK3
http://www.palliaweb.nl/assets/files/Handreiking%20financiering%202020%20PZNL%20v1.pdf
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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

10 - 09 EDE
Het palliatieve zorg congres
Lees meer

12 - 09 ZEIST
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer

01 - 10 AMSTERDAM
Symposium O²PZ - Palliatieve zorg kun je leren; over onderwijs in de palliatieve
zorg
Lees verder

04 - 10 EDE

5de Nationale congres voor hospicezorg

Lees	verder

Lees	hier	de	nieuwsbrief	van	Kicozo,	complementaire	zorg	met	veel
informatie	en	een	mooi	scholingsaanbod!

Bezoek	hier	de	publiekscampagne	van	VWS

Bezoek	hier	onze	website	voor	meer	interessant	nieuws...

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
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://www.medilex.nl/congressen/palliatieve_zorg/congres
http://www.vestalia.nl/hoop_en_wanhoop.html
https://www.o2pz.nl/symposium+opz/default.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg+juni+2019&utm_source=nieuwsbrief
https://www.decidee.nl/over-decidee/
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/kikozo-nieuwsbrief-zomer-2019
https://www.overpalliatievezorg.nl/
https://palvoorprofs.nl/nieuws
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Lees verder

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

10 - 10 UTRECHT

Van washand tot wetenschap; 4de Nightingale Symposium.
Lees meer

29 - 10 NIEUWEGEIN
Theatercongres 'Kijk naar Mij';
Lees meer

30 - 10 EDE
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer

08 - 11 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer

11 - 11 UTRECHT
Kanker in Nederland, van preventie tot palliatieve zorg, 30 jaar meerwaarde
van de Nederlandse Kankerregistratie;
Lees meer

03+04+05+06 - 12 LEUVEN, BELGIE

8ste editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek.
Lees meer
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http://www.vestalia.nl/hoop_en_wanhoop.html
https://www.o2pz.nl/symposium+opz/default.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Palliatieve+Zorg+juni+2019&utm_source=nieuwsbrief
http://www.vestalia.nl/hoop_en_wanhoop.html
https://www.fni.nl/nightingale-symposium
https://palliatiefinbalans.nl/bestel-nu-tickets-voor-theatercongres-kijk-naar-mij-over-palliatieve-zorg/
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/zorgrondomhetlevenseinde-najaar2019/
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/pijnenpijnbestrijding/
https://www.iknl.nl/over-iknl/agenda/agenda-details/NKRsymposium2019
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/agenda/intensive-course-in-nursing-ethics-3-6-december-2019
http://palvoorprofs.nl/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs
http://palvoorprofs.nl/
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/profile?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=[UNIQID]
https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=[UNIQID]&c=414a97049e
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&afl=1

