
40 Voeding & Visie 19 - 2006

Kort nieuws

Het boek ‘Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk’ is een uitgave van de Vereniging 
van Integrale Kankercentra (VIKC). Hierin worden de meest recente inzichten in diagnos-
tiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair 
en waar mogelijk evidence based opgesteld. In deze uitgave zijn de bestaande richtlijnen 
in gereviseerde vorm opgenomen en er zijn elf nieuwe richtlijnen toegevoegd. Aandacht 
wordt besteed aan psychosociale problematiek (mantelzorg, existentiële crisis en rouw) 
en aan niet-oncologische aandoeningen (ALS en hartfalen). Het boek kwam tot stand met 
de inbreng van zorgverleners uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. 
De ervaringen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden 
zijn hiervoor benut. Het boek is prima te gebruiken door professionals als handboek in de 
verschillende praktijksituaties waar palliatieve zorg verleend wordt: de thuissituatie, het 
ziekenhuis, het hospice en het verpleeg- en verzorgingshuis. Ook kan het gebruikt worden 
als hulpmiddel bij de consultatie en als leerboek in (vervolg)opleidingen voor (basis- en 
huis)artsen en verpleegkundigen. 
Tegelijkertijd is het zakboekje ‘Palliatieve zorg 2006’ uitgekomen, waarin veel aspecten uit 
de palliatieve zorg aan bod komen. Het zakboekje is gebaseerd op de nieuwe richtlijnen 
voor palliatieve zorg. Het boek en het zakboekje samen vormen een stevig fundament voor 
de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de terminale fase. 

Speciale aanbieding
Tot 1 juli 2006 geldt een speciale aanbieding. Het boek kost tot deze datum € 29,95 (excl. portokosten). Hierbij ontvangt 
u gratis het Zakboekje Palliatieve zorg dat tegelijkertijd met het boek verschijnt. Maakt u van deze aanbieding gebruik dan 
hoeft u het zakboekje niet nog eens apart te bestellen. Na 1 juli 2006 zal het boek € 39,95 kosten. Als u tegelijkertijd het 
Zakboekje Palliatieve zorg bestelt dan betaalt u voor dit pakket € 42,50. Het Zakboekje Palliatieve zorg kost los € 7,50.

Boek ‘Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk’

Ondervoeding & optimaal voeden, tweedaagse post HBO 
cursus voor diëtisten en voedingsverpleegkundigen
Vanwege de enorme belangstelling voor deze tweedaagse post HBO cursus is besloten om de scholing voor de derde maal 
aan te bieden en wel op 9 oktober en 9 november 2006 in de Driehoek – Gertrudiskapel te Utrecht. 
 
Praktische gegevens 
Doelgroep  Diëtisten, (1e, 2e en 3e lijn), die in het werk worden geconfronteerd met ziektegerelateerde ondervoeding. 

(Voedings-)verpleegkundigen of andere leden van voedingsteams c.q. medisch technische behandelteams.
Organisatie PIT Actief in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Vereniging van Maag- 

Darm- Lever Verpleegkundigen (VMDLV), the Netherlands Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(NESPEN) en het Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO).

Kosten  € 310,00 voor leden van de NVD,VMDLV, NESPEN en NVO, 
 € 395,00 voor niet-leden. 
Aanmelden U kunt zich opgeven via de website www.pitactief.nl Æ scholingsaanbod of door de aanmeldkaart op te 

vragen via e-mail: ondervoeding@pitactief.nl. 
Accreditatie De cursus is geaccrediteerd voor 20 studiepunten door de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorde-

rende Activiteiten Paramedici. 

Meer informatie
PIT Actief , Ellen van der Heijden, telefoon: 020 6266694              
Arine de Ridder, telefoon: 035 6024615 
E-mail:  ondervoeding@pitactief.nl                                 
www.pitactief.nl/scholing/ondervoeding/ondervoeding.htm


