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Gezocht!!! Leden die willen meewerken aan:
De werkgroep Communicatie als inspiratiebron om de specialist pz te
enthousiasmeren en te ondersteunen in het proces van bewustwording,
ontwikkeling, verspreiding en verbinding van kennis in de palliatieve zorg van
de generalist- en andere specialisten palliatieve zorg. En de werkgroep
(kwaliteit van )onderwijs als basis van de professionalisering en positionering
van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam
als specialist palliatieve zorg .
Lees hier de opdracht

Beoordelaar workshop en scholing gezocht!
Verpleegkundigen/verzorgenden volgen binnen hun registratietermijn van vijf
jaar tenminste 80/60 uur geaccrediteerde scholing. De accreditatie van deze
scholing wordt verleend door de accreditatiecommissie, die bestaat uit
verpleegkundigen, verzorgenden en docenten. Ten behoeve van deze
accreditatie zijn wij op zoek naar beroepsbeoefenaren die vanuit hun
deskundigheid als verpleegkundige of verzorgende op regelmatige basis
scholing willen beoordelen.
Lees hier verder
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Geen plaats voor antipsychotica bij delier in
het ziekenhuis?
Decennia lang worden bij de behandeling van een delier antipsychotica
ingezet, waaronder het enige hiervoor in Nederland geregistreerde haloperidol.
Voor deze handelswijze blijkt echter opnieuw nauwelijks of geen
wetenschappelijk bewijs te bestaan.
Lees hier het hele artikel

Nieuwsbrief palliatieve zorg van ZonMW:
In deze nieuwsbrief aandacht voor de meerwaarde van patiënten participatie;
Lees hier de nieuwsbrief

De laatste E Pal
is uit, het E-tijdschrift dat de palliatieve wetenschap samenvat…
Kijk hier verder en maak een account aan

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 het opleidingsoverzicht van het IKNL
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Agenda items 2018
02+03+04+05 - 07 LEUVEN, BELGIE
Summer Course on Ethics in Dementia Care
Lees meer

10 - 09 EDE
Het palliatieve zorg congres
Lees meer

12 - 09 ZEIST
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer

01 - 10 AMSTERDAM
Symposium O²PZ - Palliatieve zorg kun je leren; over onderwijs in de palliatieve
zorg
Lees verder

04 - 10 EDE
5de Nationale congres voor hospicezorg
Lees verder

10 - 10 HILVERSUM
Training hoop en wanhoop in de palliatieve fase
Lees meer

10 - 10 UTRECHT
Van washand tot wetenschap; 4de Nightingale Symposium.
Lees meer

30 - 10 EDE
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer

08 - 11 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer

11 - 11 UTRECHT
Kanker in Nederland, van preventie tot palliatieve zorg, 30 jaar meerwaarde
van de Nederlandse Kankerregistratie;
Lees meer
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03+04+05+06 - 12 LEUVEN, BELGIE
8ste editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek.
Lees meer
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