
Ontwikkelingen BIG2, reactie van het
bestuur.
Inmiddels zal iedereen op de hoogte zijn over het feit dat zowel bestuur als de
directeur van V&VN is opgestapt in de discussie rond BIG 2. Als bestuur V&VN
PZ gaven we schriftelijk feedback op vragen vanuit V&VN en waren we
aanwezig op de bestuursvergadering V&VN. Op deze avond gingen we in
gesprek  met de ledenraad en medewerkers V&VN. Er waren diverse verhitte
discussies en de  algemene sfeer gaf weer dat deze  ontwikkeling  impact
heeft  op de (bestuurs)leden en medewerkers V&VN. De grote vraag op deze
avond was: ‘en hoe nu verder?’

Dit is een ingewikkelde vraag  waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is. Als
bestuur V&VN PZ zijn we op zoek naar hetgeen ons als verpleegkundigen en
natuurlijk de verzorgenden, verpleegkundig specialisten verbindt. De sleutel
voor de oplossing zou onze 'beroepstrots' kunnen zijn die ons uitdaagt om daar
vanuit met elkaar in gesprek te gaan.

In ieder geval zijn we als bestuur trots op jou als lid (slechts een zeer kleine
groep heeft opgezegd bij V&VN en zijn er meer leden bijgekomen) Dit geeft ons
als bestuur vertrouwen in de toekomst. Dus dank voor jullie vertrouwen in
V&VN (PZ)! 

Vanuit dit vertrouwen kunnen we trouw blijven aan ons doel  om onze passie en
kennis te verspreiden.



Wij wensen de nieuwe interim-voorzitter bestuur V&VN veel succes en wijsheid
voor de komende periode.

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
2019
Op 12 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Internationale Dag van de Palliatieve
Zorg (IDPZ) plaats. Verdiep je kennis van palliatieve zorg en geef voorlichting
aan anderen. Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg kun je op
allerlei plaatsen in Nederland een open dag bezoeken om meer te weten te
komen over 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

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

Lees verder

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier de nieuwsbrief palliatieve zorg van ZonMW

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.agora.nl/nieuws/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg-2019
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/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

07 - 10 HOOFDDORP
(On)mogelijk contact; over verbondenheid rond het einde.
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

30 - 10 NIJMEGEN
De juiste zorg op de juiste plek; Workshopavond 'Samenwerken in de wijk';
Lees meer

05 - 11 LEIDEN
Première CONTACT; een documentaire over contact tussen arts en patiënt in
de laatste levensfase.;
Lees meer

08 - 11 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer

https://o2pz.nl/symposium+o2pz/algemene+informatie+en+inschrijven/default.aspx
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/5enationalecongresvoorhospicezorg/
http://www.landelijkpalliatiefkindteam.nl/congres/
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/onmogelijk-contact
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.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/activiteiten/2019/10/30/workshopavond-samenwerken-in-de-wijk-kopie
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/premiere-contact
https://www.congressenmetzorg.nl/congres/pijnenpijnbestrijding/


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

11 - 11 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan kinderen.
Lees meer

03+04+05+06 - 12 LEUVEN, BELGIE

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