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Medewerking gevraagd
Voor het nieuwe 'digitale' medicatieproces zijn we op zoek naar praktiserende
verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten die affiniteit
hebben met medicatieoverdracht en willen meedenken over het invoeren van
de nieuwe digitale werkwijze van medicatietoediening. 

Wat vragen we van je? deelname aan klankbordgroep (ongeveer 4 tot 6
contactmomenten dit jaar)
Hoe:  kan via mail, videoconferentie, of fysieke bijeenkomsten 
Waar: fysieke bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht bij V&VN 
Voorwaarden: vacatiegelden €75 per bijeenkomst + reiskostenvergoeding
 
De eerste bijeenkomst is gepland op maandag 2 maart van 16 u - 18 u., te
Utrecht, hierin wordt uitleg gegeven over informatiestandaard.

Saskia Teunissen nieuwe bestuurder bij

Heb je interesse? Meld je aan.

mailto:palliatievezorg@venvn.nl
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Palliatieve Zorg Nederland
Prof. dr. Saskia Teunissen wordt vanaf februari 2020 de nieuwe bestuurder van
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) naast drs. Jessica Bruijnincx;

Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in
meeste situaties niet meer nodig;

Kerncijfers palliatieve zorg;
Hoeveel mensen hebben mogelijk palliatieve zorg nodig? Aan welke
aandoeningen overlijden mensen?

Drie lessen van rouwdeskundige Manu
Keirse;
‘Verdriet is normaal gedrag van normale mensen’

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees hier de nieuwsbrief palliatieve zorg van ZonMW

https://www.palliaweb.nl/nieuws/saskia-teunissen-nieuwe-bestuurder-bij-palliatieve
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2019/11/05/palliatieve-zorg-terminaliteitsverklaring-in-meeste-situaties-niet-meer-nodig
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/kerncijfers-palliatieve-zorg
https://visie.eo.nl/artikel/2019/10/drie-lessen-van-rouwdeskundige-manu-keirse/
http://zonmw.m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=dPYb3NiMQxJ6fjR&actId=315399694&command=openhtml
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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

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

14+15+16 - 05 PALERMO, ITALIE
EAPC World Research Congress 2020;

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
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/
https://palvoorprofs.nl/nieuws


07-02-20 14(15Medewerking gevraagd? - V&VN Pal voor profs

Pagina 4 van 4https://mailchi.mp/347c80d83fc7/vvn-pal-voor-profs-nieuwsbrief-mei-4735345?e=f55f90ee39

Lees meer

06 
Post EAPC congress;
meer informative volgt

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

4+5+6 - 11 TIEL
Nationaal congres palliatieve zorg;
Lees meer
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