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Voor alle leden en aspirant leden.
Komt allen naar de ledenraadpleging op 4 juni a.s. in Utrecht, van 16:30-20:00
uur.
Lees hier de uitnodiging

Wie wil namens V&VN PZ deelnemen aan
project EMAPTIE?
De doelstelling van EMPATIE is het ontwerpen, testen en de
proeﬁmplementatie van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met
COPD en/of hartfalen en hun naasten;
Lees hier verder over EMPATIE

Wie vertegenwoordigd V&VN PZ op Kick-off
bijeenkomst van de nieuwe Stichting
Onderzoek Palliatieve Zorg
Op 12 juni a.s. van 18;00- 20;15 (inloop vanaf 17;15) in het Beatrixgebouw van
de Jaarbeurs in Utrecht is de kick-off bijeenkomst van de nieuwe Stichting
https://mailchi.mp/94ce9d32c915/nieuwsbrief-mei-2018
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Onderzoek Palliatieve Zorg . Interesse?
Lees verder

Werkconferentie: Zingeving en Spiritualiteit
in de praktijk 11 juni 13.00-17.00 uur
Samenwerken met de nieuwe richtlijn spirituele zorg Zingeving en spiritualiteit
in de palliatieve fase' zorg’ als basis . Hoe kunnen verpleegkundigen/artsen en
geestelijk verzorgers (GV-ers) samen handen en voeten geven aan deze
richtlijn?
Lees hier het programma en voor aanmelding:

Studenten Geneeskunde meer bewust van
eindigheid
Derdejaars studenten Geneeskunde zijn zich door de Community Projecten
meer bewust van de eindigheid van het leven en van het belang na te denken
over wat je als mens graag wel of niet zou willen in de laatste levensfase
Lees verder

Film: ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’
Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet
lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke
keuze. De ﬁlm is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale
zorg.
Lees verder

PaTz-groepen
https://mailchi.mp/94ce9d32c915/nieuwsbrief-mei-2018
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bieden meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn
De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en
aldaar overlijden. Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de
eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg.
Lees verder

Elke dag moeten genieten, dat is natuurlijk
ook niet normaal
Lees de blog van Jacques Verhagen, verpleegkundig specialist
palliatieve zorg hier

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

Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...

Lees hier de laatste nieuwsbrief van ZonMw.

Lees hier palliatief nieuws uit het IKNL.
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Agenda items 2018
Elke 1ste woensdag van de maand AMERSFOORT
Lezing door spreker, georganiseerd door expertise centrum sterven.
Zie hier agenda

19 - 6 UTRECHT
POST EAPC congres;
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+8+9 - 11 LUNTEREN
SAVE THE DATE: 7e Nationaal Congres Paliatieve Zorg Lunteren
Lees meer

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

https://mailchi.mp/94ce9d32c915/nieuwsbrief-mei-2018

4/5

24-5-2018

Nieuwsbrief Mei 2018

Copyright © 2018 Palvoorprofs.nl, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://mailchi.mp/94ce9d32c915/nieuwsbrief-mei-2018

5/5

