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Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers
van kracht
De sneeuwbal kan gaan rollen… Op 15 januari 2019 is de aangekondigde
subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het
mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten.
Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken
palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de
aanvraagprocedure.
Lees hier de factsheet met de belangrijkste informatie.

'Loslaten, de dood en het einde van je relatie
accepteren, wat is dat afschuwelijk moeilijk'
Nu bijna drie maanden geleden overleed mijn lieve man Jos. Thuis in ons
midden, na tweeëneenhalf jaar te hebben geleefd met ongeneeslijke kanker.
Lees hier de blog van Clémence Ross

Digitaal tijdschrift E-pal
https://mailchi.mp/1c54eba3a001/vvn-pal-voor-profs-februari?e=f55f90ee39
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E-pal is het digitale tijdschrift palliatieve zorg dat 4x per jaar wordt uitgebracht
in samenwerking met Uitgeverij Zezz. Met e-pal wordt, door het vertalen van
internationale literatuur, deze toegankelijk voor een brede doelgroep van
zorgverleners.
Meld u hier aan voor deze nieuwsbrief

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

Agenda items 2018
07 - 03 UTRECHT
6E Nationale Aya 'Jong & kanker' Congres
Lees meer

08 - 03 DOORN
Jaarcongres Relief; Over leven en lijden.
Lees meer

13+14+15+16 - 03 ROTTERDAM
7th International advance care planning congress (ACP-I)
Lees meer

02 - 04 LEIDEN
Xenia leeft, jubileum congres.
Lees meer
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23+24+25 - 05 BERLIJN, DUITSLAND
16TH WORLD CONGRESS EAPC: Global palliative care 'shaping the future'
Lees meer

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

02+03+04+05 - 07 LEUVEN
Summer Course on Ethics in Dementia Care
Lees meer
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