28-3-2019

V&VN Pal voor Profs Maart

Bijeenkomst op 22 mei voor leden en
geïnteresseerden in de palliatieve zorg.
Zoals we eerder berichtten maakten we als bestuur in het afgelopen jaar een
wenteling in de manier waarop we vorm geven aan de rollen en taken van het
bestuur.
Deze wenteling bestaat uit een verandering in de werkwijze, namelijk die van:
'door het bestuur voor de leden' naar een 'van de leden voor de leden met
ondersteuning van het bestuur'. Reden daarvoor was dat we als bestuur teveel
werden opgeslokt door alle vragen die bij de afdeling binnen kwamen en dat we
niet konden doen wat we graag wilden doen. Daarnaast was het voor jullie als
leden niet goed zichtbaar wat we als bestuur allemaal deden. Op 22 mei a.s
willen we met alle geïnteresseerden in gesprek…Kom je ook?!
Klik hier voor meer informatie en opgeven

Vraag van een student:
Ik ben Johan Couchez, verpleegkundige en momenteel bezig met een
postgraduaat bemiddeling bij het levenseinde. Als eindwerk snij ik het thema
'humor bij bemiddeling' aan. G raag had ik hierbij uw medewerking. Wilt u een
paar korte vragen beantwoorden?
Zo ja, klik dan hier..
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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

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier het opleidingsoverzicht van het IKNL

Lees hier de laatste nieuwsbrief van De Levensboom/KiCoZo
complementaire zorg

Agenda items 2018
02 - 04 LEIDEN
Xenia leeft, jubileum congres.
Lees meer

25 - 04 WOERDEN
Workshop Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden;
Lees meer

23+24+25 - 05 BERLIJN, DUITSLAND
16TH WORLD CONGRESS EAPC: Global palliative care 'shaping the future'
Lees meer

27 - 05 LUNTEREN
Contactgericht werken in de laatste levensfase
Lees meer

21 - 06 EDE
Zorgprofessional in balans, Hoe houd je jezelf in balans?
Lees meer

21 - 06 UTRECHT
Het verpleegkundig college, "En als je dan dood gaat.."
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Lees meer

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
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