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Vragen vanuit het bestuur:
Deelname Programmacommissie?
Wie wil namens V&VN Palliatieve Zorg deelnemen aan de
programmacommissie voor het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018? De
insteek is om veel telefonisch te vergaderen.

Meld je hier aan

Beoordelaar worden in het kwaliteistregister?
Wie wil namens de V&VN Palliatieve Zorg beoordelaar worden in het
kwaliteistregister V&VN.
Je gaat opleidingen, congressen en symposia waarvoor accreditatie is
aangevraagd beoordelen op inhoud en of de accreditatie toegekend zal worden
voor het deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg, op basis van vastgestelde
normen. Het is voor het deskundigheidsgebied uiteraard van belang dat iemand
met inhoudelijke kennis de beoordeling uitvoert. Als beoordelaar krijg je niet
alleen vragen over inhoudelijke scholingen op het eigen deskundigheidsgebied,
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maar ook voor verpleegkundigen en verzorgenden algemeen. De inhoudelijke
kennis bij een beoordelaar staat voorop, en afﬁniteit en kennis op het gebied
van onderwijs bezitten is een pre.

Meld je hier aan

Kwaliteitskader Palliatieve zorg is uit!
Bij aanvang van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (2014-2020) is
gesteld dat de palliatieve zorg in Nederland onder meer kan verbeteren door
uniforme kwaliteitseisen te stellen aan palliatieve zorg en door drempels in
organisatie en ﬁnanciering van de palliatieve zorg weg te nemen. In 2015
hebben Palliactief en IKNL de krachten gebundeld om zich hiervoor
gezamenlijk in te zetten en zijn het project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg
Nederland met passende ﬁnanciering’ gestart.
Lees hier het kwaliteitskader

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
(IDPZ) 2017
In het kader van deze dag komt dit jaar voor de zevende keer het tijdschrift Pal
voor U uit
Lees er hier meer over

Bezoek hier onze website voor meer
interessant nieuws

Lees hier ontroerende en inspirerende
verhalen door longarts Sander de Hosson
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verhalen door longarts Sander de Hosson

Lees hier ontroerende en inspirerende
verhalen door arts palliatieve geneeskunde
Christiaan Rhodius

Opleidings agenda palliatieve zorg van het
IKNL

Lees hier de nieuwsbrief van ZonMW

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

20-11 WOERDEN
Palliatieve zorg en rouwbegeleiding bij dementie.
Lees verder

21-11 & 22-11 EDE
Oncologiedagen, Kunst en kunde.
Lees verder

30-11 AMSTERDAM
Verpleegkundig symposium 2017: 'Palliatieve zorg, uitdagingen voor de
verpleegkundige'
Lees verder

30-11 & 1-12 AMSTERDAM
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen.
Lees verder
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6-2-18 EDE
Het palliatieve zorgcongres.
Lees verder

20+21+22+23-03-18 RADBOUDUMC NIJMEGEN
‘Suffering, Death and Palliative Care’ 2018
Lees verder

15-03-18 HILVERSUM
Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase
Lees meer
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