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Korte weergave van de ledenraadpleging op
4 juni j.l
Op 4 juni kwamen na een oproep van het bestuur V&VN PZ ruim 30
enthousiaste leden en geïnteresseerden naar V&VN Utrecht voor de
ledenraadpleging: ‘V&VN PZ en de toekomst’.
Lees hier het korte verslag

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: regie over
laatste levensfase weer bij de patiënt
Het resultaat is het Kwaliteitskader palliatieve zorg dat eind vorig jaar
verscheen en nu leidraad is voor het verbeteren van de palliatieve zorg in
Nederland. Twee betrokkenen geven hun reactie.
Lees hier de reactie

Op Mars
Ground Control to Major Tom. Can you hear me, Major Tom? Mijn man voelt
dat hij achteruitgaat en maakt zich zorgen, maar de specialist praat over de
groei van tumoren, over medicatie, vraagt niet wat het allemaal met hem doet.
https://mailchi.mp/5c375898f993/vvn-nieuwsbrief-juni

1/5

31-7-2018

V&VN Nieuwsbrief Juni

Lees de blog van Clémence Ross Directeur van Agora

E-casus IKNL: test uw kennis over de richtlijn
Palliatieve zorg bij hartfalen
Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere
levensverwachting, een grillig ziektebeloop en een slechte prognose. De
symptoomlast bij hartfalen is erg groot en zorg gericht op palliatie heeft nog
weinig aandacht. Op basis van diverse onderzoeken kan geconcludeerd
worden dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten
aanzienlijk verbetert.
Test uw kennis over palliatieve zorg en maak de ecasus

Markering palliatieve fase bij COPD: ‘Zoek
aanknopingspunten in het beloop van de
COPD’
Hoe markeer je bij zorg voor COPD-patiënten de palliatieve fase? En wat kun
je als zorgverlener vervolgens doen om de betreffende patiënten goed te
ondersteunen? Twee Palliantie-projecten werken samen aan concrete
ondersteuning van de praktijk.
Lees hier meer

Lees ontroerende en inspirerende verhalen
uit de palliatieve zorg op de website van
Agora:
verhalen uit de palliatieve zorg

https://mailchi.mp/5c375898f993/vvn-nieuwsbrief-juni

2/5

31-7-2018

V&VN Nieuwsbrief Juni

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

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier de laatste nieuwsbrief van ZonMw.

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.

Agenda items 2018
Elke 1ste woensdag van de maand AMERSFOORT
Lezing door spreker, georganiseerd door expertise centrum sterven.
Zie hier agenda

25 - 8 DEN DOLDER
Day at the Park 2018;
Lees meer

11 - 9 AMSTERDAM
Zorgen met vrijwilligers;
Lees meer

18 - 9 EDE
Het Palliatieve Zorg Congres.
Lees meer

05 - 10 EDE
Nationale Congres voor Hospicezorg.
Lees meer

31 - 10 EDE
Zorg rond het levenseinde
Lees meer

https://mailchi.mp/5c375898f993/vvn-nieuwsbrief-juni
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7 - 11 LUNTEREN
Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden;
Lees meer

7+8+9 - 11 LUNTEREN
SAVE THE DATE: 7e Nationaal Congres Paliatieve Zorg Lunteren
Lees meer

16 - 11 UTRECHT
Training: 'Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase?'
Lees meer

28 - 11 AMERSFOORT
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer

4+5+6+7 - 12 LEUVEN (BELGIE)
7th Edition of the Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary
and Educational Issues in Nursing Ethics;
Lees meer

12 - 12 AMSTERDAM
Persoonsgerichte zorg door technologie;
Lees meer
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