
Het jaar 2019 is bijna ten einde, tijd voor een
terugblik.
Het was een veelbewogen jaar voor de beroepsgroep. De grootste boodschap
vanuit de ledenpeiling ‘pas op de plaats: hoe nu verder’ was dat er meer naar
de leden geluisterd dient te worden. In de ledenpeiling zagen we als bestuur
van V&VN PZ dat er 423 leden van de afdeling meededen aan het onderzoek,
het bestuur ziet dit aantal als een grote betrokkenheid van de achterban als het
gaat om vernieuwing van V&VN.

Netwerk commissies ethiek ziekenhuizen.
Reliëf start in 2020 met een netwerk van leden van ethiekcommissies van
ziekenhuizen. Doel van het netwerk is om door middel van het uitwisselen van
ervaring en kennis de kwaliteit van de commissies ethiek te bevorderen.

Lees hier verder

Lees verder

https://palvoorprofs.nl/nieuws/terugblik-op-2019-vanuit-het-bestuur-vvn-pz
https://www.relief.nl/netwerk-van-commissies-ethiek-van-ziekenhuizen/


Gezond omgaan met zorg en ziekte;
ziek zijn gaat over meer dan behandeling en medicijnen; het beïnvloedt je
dagelijks leven. Daar moet meer aandacht voor zijn.

Het bestuur van V&VN Palliatieve Zorg wil je
danken voor aandacht en inzet, en geeft je
het volgende mee:

We wensen je
Genoeg stilte

Om op te kijken
Naar de sterren.

Genoeg eenvoud
Om ontzag te tonen

Voor het kleine.

Genoeg vertrouwen
Om het goede

Zijn weg te laten vinden.

Genoeg verwondering
Om het ondenkbare

Te zien gebeuren

Lees verder

https://metzorgleven.nl/tag/zingeving/


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

31 - 01 EDE
Nursing pijn congres;
Lees meer

04 - 02 DIVERSE PLAATSEN
Wereld kanker dag;
Lees meer

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.nursing.nl/congressen/pijn-2020/
https://www.agora.nl/agenda/4-februari-wereldkankerdag-2020
https://palvoorprofs.nl/nieuws


07 - 02 UTRECHT
Oncologie in de thuiszorg;
Lees meer

12 - 02 EDE
Palliatieve zorg, een waardige afronding van het leven van je patiënt;
Lees meer

6&7 - 04 VEENENDAAL
Voorjaars Symposium, Verpleegkundig Specialisten Oncologie;
Lees meer

17 - 04 DRIEBERGEN
Kanker en leven;
Lees meer

23&23 - 04 WENEN, OOSTENRIJK
European Conference on Controversies in Palliative Care;
Lees meer

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

Copyright © 2019 Palvoorprofs.nl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://www.nursing.nl/congressen/oncologie-thuiszorg-2020/
https://www.nursing.nl/congressen/palliatieve_zorg_voorjaar_2020_feb/
https://www.vsovoorjaarssymposium.nl/
https://www.iknl.nl/agenda/congres-kanker-leven
https://europall2020.com/
http://vsomasterclasses.nl/
http://palvoorprofs.nl/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs
http://palvoorprofs.nl/
https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/profile?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=f55f90ee39
https://palvoorprofs.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&id=695b4516b1&e=f55f90ee39&c=43efaedbb2


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d81c81a7ce1fbfa534fb0a97e&afl=1

