
Medewerking gevraagd voor:

Een handige toolbox voor aandachtsvelders
palliatieve zorg.
Deze keer aandacht voor hulpmiddelen.

Helpen het andere perspectief te zien

1. herziening richtlijn obstipatie in palliatieve fase. Lees hier de
voorwaarden

2. de praktijktest van de richtlijn Mantelzorg! Lees hier de
voorwaarden

3. revisie richtlijnen Hik, Jeuk en Zweten. Meld je aan!

Lees hier verder

https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/medewerking-gevraagd-herziening-richtlijn-obstipatie-in-palliatieve-fase
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/medewerking-gevraagd-voor-de-praktijktest-van-de-richtlijn-mantelzorg
mailto:palliatievezorg@venvn.nl?subject=Aanmelden%20revisie%20richtlijnen%20Hik%2C%20Jeuk%20en%20Zweten
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/toolkit-voor-aandachtsvelders-in-de-palliatieve-zorg


Een interview met het tijdschrift "Denkbeeld" over mijn ervaring als geestelijk
verzorger met islamitische achtergrond

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

Leerhuizen Palliatieve Zorg heet nu Finivita
En heeft een mooie Blended learning ontwikkeld voor verzorgenden en
verpleegkundigen. Daarnaast zijn er mooie workshops.

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

Lees hier het interview

Lees verder

Bekijk de website met het actuele aanbod

Lees hier de nieuwsbrief van Agora, met mooie thema’s

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.facebook.com/PalVoorProfs/
https://www.palvoorprofs.nl/nieuws/helpen-het-andere-perspectief-te-zien
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/kerncijfers-palliatieve-zorg
https://finivita.nl/
https://www.agora.nl/
https://palvoorprofs.nl/nieuws


Agenda items 2018

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

17 - 04 DRIEBERGEN
Kanker en leven;
Lees meer

21 - 04 BUNNIK
Werkconferentie zingeving in de buurt: wat kan ik doen?;
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;
Lees meer

06 
Post EAPC congress;
meer informative volgt.

24 - 06 BREDA
Terminale zorg bij wilsonbekwaamheid;
Lees meer

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

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

https://www.vsovoorjaarssymposium.nl/
https://www.iknl.nl/agenda/congres-kanker-leven
https://www.agora.nl/agenda/21-april-werkconferentie-zingeving-in-de-buurt-wat-kan-ik-doen
https://europall2020.com/
https://eapcresearchcongress2020.eu/
https://www.medilex.nl/congressen/terminale_zorg/congres
http://vsomasterclasses.nl/
https://evenementen.palliactief.nl/Nieuwsdetail/nieuwe-locatie-8e-nationaal-congres-palliatieve-zorg
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