
Terminaliteitsverklaring in meeste situaties
niet meer nodig.
In de palliatieve zorg is het in de meeste situaties niet meer nodig om een
zogenaamde terminaliteitsverklaring te gebruiken.

Leren van Netwerk Integrale Kinderzorg
Holland Rijnland
Palliatieve ondersteuning aan volwassenen en kinderen in de laatste
levensfase heeft veel baat bij een goede samenwerking tussen zorg, welzijn,
zingeving en de vele professionals en vrijwilligers die hier een rol in spelen.
Hoe organiseer je die samenwerking?

Nieuwe website/online platform Palliaweb.

Lees hier verder

Lees hier verder

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/terminaliteitsverklaring-palliatieve-zorg-regeldruk?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits12november2019&utm_content=lees+hier+wanneer+de+verklaring
https://www.agora.nl/nieuws/palliatieve-ondersteuning-duurt-soms-een-heel-kinderleven


Een mooi artikel:
Palliatieve pijnbestrijding bij patiënten in een
opiaatonderhoudsbehandeling
Voor patiënten met een opiaatafhankelijkheid die ernstige pijn ervaren in de
laatste levensfase, door een levensbedreigende somatische aandoening,
bestaat op dit moment geen eenduidige manier om de pijn te behandelen.  

Een mooie HBOV afstudeerscriptie:
Niet alles wat kan, hoeft; de effecten van palliatieve zorg.

Het bestuur van V&VN Palliatieve Zorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van het artikel en  de scriptie. Heeft u vragen? Neem contact op met de
schrijvers!

Wat doe jij als je in de herfst van het leven
komt?
De herfst van het leven? Een periode dat je een andere levensfase ingaat of
misschien zelfs de laatste levensfase? Laat jij dan de blaadjes hangen? Of zie
jij juist de prachtige schakering en de veelkleurigheid van het leven nog?

Bekijk hier de nieuwe website

Lees hier het artikel

Lees hier de scriptie.

Lees hier de nieuwsbrief

https://www.palliaweb.nl/
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/palliatieve-pijnbestrijding-bij-patienten-in-een-opiaatonderhoudsbehandeling
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/afstudeerscriptie-niet-alles-wat-kan-hoeft
https://mailkoning.nl/mail/webversie/18f9d36adc981c538a91135ac18b923228aef84b/1169892/f4e42d87440a138eeaafc1c5019ce8f1690e567f?utm_source=Mailkoning&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-30-oktober-2019---doelenlijsten---niet-gepersonaliseerd


Publiekscampagne VWS over palliatieve zorg
Eind november gaat de campagne een volgende fase in, om nog meer mensen
te kunnen bereiken.

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

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

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

11 - 12 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan kinderen.
Lees meer

6+7 - 05 VEENENDAAL
Voorjaars Symposium, Verpleegkundig Specialisten Oncologie
Lees meer

29+30- 09 VEENENDAAL
Masterclass Palliatieve Zorg; voor VS-en

Lees hier 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://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/agenda/intensive-course-in-nursing-ethics-3-6-december-2019
https://www.medilex.nl/congressen/palliatievezorgkinderen/congres
https://www.vsovoorjaarssymposium.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/volgende-fase-voor-publiekscampagne-vws-over-palliatieve-zorg/?utm_medium=email
https://palvoorprofs.nl/nieuws
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/


Lees meer
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