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Pharos, informatie over palliatieve
zorgverlening aan mensen uit verschillende
culturen.
Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen, of met
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wil je meer weten over
passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het
versterken van de eigen regie in de laatste levensfase?

In gesprek met Bram
Bram: zomaar een man die je in je werk in de (palliatieve) zorg tegen zou
kunnen komen of als burger aan je loket voor hulp en ondersteuning. Bram is
Agora’s vierde ‘persona’.

Doe es gek….doe mee!
Nog zin om mee te werken aan een werkgroep binnen V&VN Palliatieve Zorg?
de werkgroep Communicatie als  inspiratiebron om de specialist pz te

Lees verder

Lees er meer over

https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/
https://www.agora.nl/nieuws/maak-kennis-met-bram
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enthousiasmeren en te ondersteunen in het proces van bewustwording,
ontwikkeling, verspreiding en verbinding van kennis in de palliatieve zorg van
de generalist- en andere specialisten palliatieve zorg. En de werkgroep 
(kwaliteit van )onderwijs als  basis van de professionalisering en positionering
van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam
als specialist palliatieve zorg . Je kunt je aanmelden tot 4 september!!

Altijd handig:
Voor wijkverpleegkundigen/palliatieve zorg  een lijst van zorgverzekeraars
wanneer contact wenselijk is op het gebied van wijkverpleging en palliatieve
zorg. 

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

Lees hier de opdracht

Lees verder.

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.palvoorprofs.nl/uploads/palvoorprofs.nl/__images/custom/files/Werkgroepen%20informatie.pdf
https://www.palvoorprofs.nl/uploads/palvoorprofs.nl/__images/custom/files/Overzicht_contactinformatie_voor_zorgverleners_palliatieve_zorg.pdf
https://www.overpalliatievezorg.nl/
https://palvoorprofs.nl/nieuws
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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

05 - 10 ZWOLLE
Afscheid nemen bestaat wel. Congres kinder palliatieve zorg.
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

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
https://o2pz.nl/symposium+o2pz/algemene+informatie+en+inschrijven/default.aspx
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/5enationalecongresvoorhospicezorg/
http://www.landelijkpalliatiefkindteam.nl/congres/
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


28-8-2019 V&VN Pal voor profs nieuwsbrief AUGUSTUS

https://mailchi.mp/e028822102c3/vvn-pal-voor-profs-nieuwsbrief-mei-1840013 4/4

03+04+05+06 - 12 LEUVEN, BELGIE

8ste editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek.
Lees meer
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