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Welke richtlijn moet als eerste worden
gereviseerd?
Momenteel werkt IKNL samen met betrokkenen aan de revisie van meerdere
richtlijnen, zoals te lezen in onderstaand overzicht stand van zaken richtlijnen
palliatieve zorg. De revisies van Palliatieve sedatie en Palliatieve zorg bij
kinderen zijn nu in voorbereiding. Hiernaast is in 2018 ruimte om twee andere
richtlijnen op te starten.
Lees hier verder

Verdiepingsdagen oncologie op 20 en 21
november
Tijdens de Verdiepingsdagen Oncologie ligt de focus op het vakinhoudelijk
uitdiepen van een speciﬁek onderwerp of thema in de kankerzorg. Behalve
actuele verdiepende kennis krijg je ook handvatten om deze toe te passen in
de dagelijkse verpleegkundige praktijk.
Lees hier meer over aanmelden

Samenwerken aan het verbeteren van de
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zorg voor mensen met dementie in de laatste
levensfase en hun naasten.
Om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren,
willen wij eerst in kaart brengen wat u, als zorgverlener, nodig heeft bij het
verlenen van deze zorg. Wilt u een aantal vragen willen beantwoorden? Bent u
verpleegkundige, verzorgende of helpende en zou u voor ons een vragenlijst
willen invullen?
Vragenlijst invullen?

Meer informatie

Klinische les: Langer leven dan voorspeld:
Opgenomen in een hospice met een te kort ingeschatte levensverwachting
Patiënten die een geschatte levensverwachting hebben van minder dan drie
maanden komen in aanmerking voor opname in het hospice.
Lees hier verder

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

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
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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

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

20+21 - 11 EDE
Verdiepingsdagen oncologie;
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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